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I.Thánh Vương Ngô Đình Diệm Tổng Quan
Việt Thục Nhân

Chủ đề Thánh Vương Ngô Đình Diệm có thể sẽ là đề tài làm nổi lên nhiều ý
kiến luận bàn tranh cãi. Những ý kiến ấy có thể là thuận, có thể không thuận
và cũng không chống, có thể không đồng ý nhưng không thể không nhận ra
chân giá trị của vị Tổng Thống này. Ngài là Vua(vương), một vị vua yêu dân
yêu nước đến cả hy sinh mạng sống mình. Ngài là Thánh? Đây là điều mà
cần nhiều chứng tích thiết tưởng mỗi cá nhân chúng ta có thể là chứng nhân.
Ở đây, người viết xin đan cử tích sử của một số các vị thánh khá quen thuộc
và gần gũi với người Việt để đưa ra một đúc kết cho tiền đề: “Thánh Vương
Ngô Đình Diệm” không phải là một kết luận hàm hồ hoặc suy tôn một cách
mù quáng vô lý. Xin lược thuật tiểu sử của các vị thánh này.
1- Vua thánh Louis IX: Tài liệu lịch sử chỉ cho biết rất ít về ngài; Ngài là
một vị vua và là thánh vì ngài yêu nước, rất có hiếu với mẹ, ngài thương dân
như con. Dưới triều đại của Ngài dân chúng trở nên giàu có, đất nước trở nên

hùng mạnh, quân đội của ngài dũng cảm và có sức mạnh để bênh vực giáo
hội trong cơn bách hại của Hồi Giáo. Giáo Hội đã phong thánh cho Ngài vì
dân chúng rất yêu kính lối sống vì Chúa, vì nước và vì dân của Ngài.(trích
VietCatholic News)
2-Tướng Thánh Joan of Arc: Nước Pháp cũng rất hãnh diện vì một cô gái
quê đơn sơ nhưng yêu nước và niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa. Cũng
chính vì niềm tin này cô đã chịu bao nhiêu hàm oan và còn bị chính Gíao Hội
kết án tử hình.Tuy nhiên sự công chính và niềm tin trung kiên tín thác vào
Thiên Chúa đã biến cô trở nên một tướng thánh làm cho quân đội nước pháp
lúc bấy giờ đang bị vây hãm có được một sức mạnh vô song và đã chiến
thắng quân thù. Cô chính là thánh Joan D’ Arc mà Giáo Hội đã mở hồ sơ và
phong thánh sau 500 năm Ngài qua đời.(Theo lời dịch thuật của Nguyễn Học
Tập.)
3-Thánh Manhatma Ghandi: Đọc tiểu sử thánh Manhatma Ghandi, cho
thấy Giáo Hội Công giáo không hề phong thánh cho ông nhưng dân tộc Ấn
Độ đã phong thánh cho ông vì ông là thánh trong long họ. Ông đã chiến đấu
chống đế quốc Anh để giải thoát dân tộc ông khỏi sự thống trị của người Anh
bằng cả cuộc đời mình. Ông đã rất khéo léo áp dụng Kinh Thánh của Kito
Giáo trong đường lối bất bạo động, bất hợp tác. Ông đã dựng nên một phong
trào đấu tranh thật mới mẻ. khiến cho đế quốc Anh bắt buộc phải trả độc
lập cho quê hương ông. Việc đấu tranh giành độc lập từ người Anh Quốc của
ông không nhằm mục đích vinh thân phì gia cho cá nhân ông. Ông làm việc
này tất cả vì dân và vì nước. Sau cùng dẫu là người khai sinh ra phong trào
đấu tranh bất bạo động ông vẫn nhận lây cái chết vì sự nghiệp đấu tranh
này. Không giáo hội hay chình phủ nào tôn vinh ông, nhưng dân tộc Ấn Độ
đã tôn vinh ông là thánh vì ông thật xứng với danh xưng này trong long
người dân Ấn Độ. Ông không những đã soi đường, mở lối thoát cho dân tộc
ông. Nhưng ông cũng chính là ngọn đuốc sang cho nhiều dân tộc khác noi
theo(Phỏng theo bản Việt Tân dịch thuật)
4- Quan Công , Quan Thánh, hay Quan Vân Trường: Nước Tàu(Trung
Hoa) có nhiều vĩ nhân và vua anh minh thần võ, nhưng người Trung Hoa lại
chỉ sùng mộ Quan Công mà họ gọi là Đức Quan Thánh. Việc sung kính này
phát sinh từ tấm lòng công chính, hào hùng, và sảng khoái của ông. Dân
chúng đã lập đền thờ cúng bái và phong thánh cho ông vì ông là người hung
trong lòng họ. Ông là con người ân oán phân minh, chính trực, trung kiên,
không thay đổi dù ở lúc lâm nguy hay bình thường. Ông là con người mà kể
cả kẻ thù cũng phải kính nể. Tam Quốc Diễn Nghĩa kể lại lúc ông bị Tào Tháo

bắt cùng với hai người vợ của Lưu Bị. Tào Tháo cố ý dụ hàng ông, lại cố ý
giàn cảnh để ông ở chung phòng với hai người vợ trẻ của Lưu Bị để ông có cơ
hội sa ngã. Nhưng ông là người công chính nên lúc nào ông cũng kính trọng
nguyên tắc của người công chính trước sau như một. Điều này khiến cho Tào
Tháo càng nể phục ông hơn. Khi biết tin Lưu Bị đã được bình an, ông đã dứt
khoát trở về với người anh em kết nghĩa vườn đào này. Khi vượt ải, ông đã
chém 6 tướng của Tào Tháo khi họ cản trở ông về với Lưu Bị. Sau này khi
Tào Tháo gặp nạn ở trận Xích Bích, ông là người đã được lệnh chặn bắt Tào
Tháo theo quân lệnh mà Khổng Minh sắp xếp. Dù biết phải chết vì quân
lệnh, nhưng ông đã để cho Tào Tháo qua ải để trả ơn Tào Tháo đã không
làm khó dễ ông khi ông trở về với Lưu Bị. vì thế dân chúng đều cảm phục và
phong thánh cho ông là Đức Quan Thánh. Ở nước ta cũng có nhiều người lập
đền thờ ông.(trích Tam Quốc Diễn nghĩa)
5- Thánh Gióng và Đức thánh Trần:
Riêng Việt Nam giáo hội Công Giáo đã phong thánh cho CTTĐVN năm 1988,
nhưng từ ngàn xưa dân chúng đã phong thánh cho hai vi. Một là Phù Đổng
Thiên Vương hay thánh Gióng, vị thánh đã đánh đuổi giặc Ân ra khỏi nước
ta. Câu chuyện mang tính cách tưởng tượng. Một vị khác đã được dân chúng
lập đền thờ đó là Đức Thánh Trần Hưng Đạo hay Hưng Đạo Vương Trần Quốc
Tuấn. Dân chúng mến mộ ngài là người công chính liêm minh. Ngài đã
không vì thù nhà mà quên việc nước. Dẫu cha Ngài là Trần liễu dạy ngài từ
nhỏ là phải trả thù nhà và dành lấy ngai vàng. Nhưng Ngài đã không vì vậy
mà trả thù riêng mà Ngài đã vì dân, vì nước, vì đại cuộc quốc gia. Sự công
chính liêm minh của ngài trước sau như một đã giữ vững được giềng mối
đoàn kết của quốc gia. Và cũng vì vậy mà nước ta thời đó có được sức mạnh
vô địch chống lại giặc Tàu vốn nhiều phen rình rập thôn tính nước ta.
Thượng tướng Trần Quang Khải vốn là hàng tôn thất. vị tướng này đã nhiều
lần khiêu khích và làm khó dễ Ngài. Nhưng Ngài luôn nhịn… Có lần kia khi
tướng Trần Quang Khải tắm, ngài còn khiêm nhường quỳ gối kỳ lưng tắm
cho ông; nhờ vậy mà Ngài đã chinh phục được tướng Trần Quang Khải để
quân đội hiệp nhất một lòng bảo vệ quốc gia. Ngài có tài dụng binh như
thần. Quân ta đã chiến thắng giặc Tàu nhiều lần. Chiến công của Ngài thật
hiển hách nhưng đức độ của Ngài còn vượt trội hơn cả vinh dự này. Điều này
đã khiến cho cả triều thần nhà Trần kết hiệp thành một khối có sức mạnh vô
song để đối kháng lại quân Tàu vốn lớn hơn gấp nhiều lần (trích Đại Việt sử
ký toàn thư.)

6- Thánh Vương Ngô Đình Diệm:
Qua tiểu sử các thánh như vua thánh Luis, thánh Joan of Arc, thánh Gandhi,
Quan thánh Quan Vũ, và Đức Thánh Trần Hưng Đạo đều cho thấy các Ngài
có chung một số những đức tính: các ngài đều là người công chính thanh
liêm, yêu nước, thương dân, sống vì tha nhân, không thỏa hiệp đồng tình với
tội lỗi, hy sinh đến cả mạng sống minh vì đất nước và dân tộc. Tất cả những
đức tính này đều được hiển thị nơi thánh vương Ngô Đình Diệm.

Nhìn vào cuộc sống của thánh vương Ngô Đình Diệm trong chỉ vỏn vẹn 63
năm trên dương thế, nhưng từ khởi đầu cho tới khi lìa đời, Ngài đã sống công
chính như Thánh Kinh, đúng như tâm nguyện của Ngài: “tiết trực tâm hư”
trước sau như một dù phải đánh đổi bằng sự chết ngay trước mắt: “tuyệt đối
ông không bao giờ thay đổi. Để mô tả tính cách của Tổng Thồng, tôi có thể
nói rằng ông là người công chính, công chính như thánh kinh.” (La
Republique du Vietnam et les Ngô Đình, của Ngô Đình Quỳnh, Lệ Quyên và
Jacqueline Willemetz). Trải qua bao thăng trầm với muôn vàn nhiễu nhương
sóng gió cùng với vận mệnh đất nước , ngài đã sống một cuộc sống tận hiến
thực sự cho đất nước, cho dân tộc, và vì Chúa Kito. Ngài thực là một thánh
vương đầy đức độ. Trái tim ngài đã trọn vẹn hiến dâng cho quê hương, cho
dân tộc, và vì tin vào Chúa Kito,. Niềm tin này không hề thay đổi dẫu phải
chịu chết một cách khổ nhục. Ngài nằm xuống để lại bao thương tiếc cho
muôn dân.

Đã đến thời điểm cần làm sáng tỏ dòng tâm huyết công chính của ngài để
hậu duệ của ngài có thể kết tụ, nối chí lớn của ngài. Có như thế mới có thể
giải oan cho dân tộc; một thứ giải oan rất cần thiết để mọi người Việt có thể
cùng nhau xây dựng một đất nước thật Việt Nam, thật hùng cường, thật
chân chính và thật công lý và hòa bình.
Làm sáng tỏ chí khí hùng anh, anh dũng ngất trời của thánh vương Ngô Đình
Diệm là nối chí ngài dựng cờ chính nghĩa hầu giải thoát dân tộc khỏi tà
thuyết Cộng Sản vô thần. Tà thuyết này đã và đang ngự trị và dẫn đưa dân
tộc ta đến chỗ diệt vong. Đã đến lúc phải phanh phui cái tai hại của cả hai
thuyết Cộng Sản lẫn Tư Bản để tìm ra một đường hướng thích hợp cho Việt
Nam. Một chủ thuyết không cực đoan như Cộng Sản và Tư Bản nhưng là một
chủ thuyết thích ứng với hoàn cảnh xã hội, văn hóa, và truyền thống của tổ

tiên ta. Một chủ thuyết bao gồm tự do nhân bản, nhân quyền nâng cao
phẩm giá con người, đồng thời cũng mang lại sự bảo đảm cho bình an và
thịnh vượng cho Việt Nam.
Có luận đàm cho rằng làm sao có thể thay thế chủ thuyết Cộng sản ở Việt
Nam vì nó sống dai như đỉa đói. Phải lấy chủ thuyết nào để lật đổ nó đây?
Trước tiên có lẽ phải nhìn ra nền tảng mà Cộng Sản xây dựng: Chủ thuyết
Cộng Sản xây dựng trên giả dối, phỉnh gạt, đánh lừa, hứa quậy, và áp đặt
bằng vũ lực, khủng bố, và đe dọa. Đề cập tới vấn đề này, một người bạn tôi
đã ví Cộng Sản như là một loại “chuồng xí” ở thôn quê. Chuồng xí là một loại
nhà cầu được dựng lên một cách tạm bợ để tạm thời giải quyết việc đại và
tiểu tiện. Người xử dụng chuồng xí này không những phải ngửi mùi hôi thối,
mà còn phải rùng mình khi nhìn xuống đáy cầu xí thấy bọ đang lúc nhúc rúc
rỉa phân mà con người vừa thải ra. Lũ bọ này lớn lên, mọc cánh thành ruồi
nhặng. Rồi ruồi lại đẻ trứng sinh ra nhiều bọ khác. Ruồi bậu vào những thứ
hôi thúi rồi bay đi đậu vào các đồ ăn uống của con người. khi con người dùng
các món ăn này hẳn nhiên là sẽ mắc bệnh do các thứ vi trùng mà ruồi mang
từ nhiều nguồn hôi thúi khác nhau. Dường như không có phương thức nào có
thể diệt được ruồi bọ ở nhà quê ta. Nhà binh luận Bảo Giang viết: “Đảng
Cộng sản Việt Nam triệt hạ nền văn hóa đạo đức và luân lý trong xã hội Việt
Nam. Có thể nói, chủ trương giết chết nền luân lý đạo đức và nền văn hóa
nhân bản của Việt Nam là một sách lược tàn bạo và thâm độc nhất của tập
đoàn cộng sản. Với sách lược này, khởi đầu nó mở ra một lối giáo dục đào
tạo đặc biệt trong nội bộ dành riêng cho các đoàn đảng viên CS. Nó yêu cầu
các đoàn đảng viên phải hoàn toàn ly khai với đời sống của gia đình. Sau đó,
tiến tới bước thứ hai, để chứng tỏ lòng trung thành tuyệt đối với đảng, các
học viên phải công khai tuyên bố “căm thù và đoạn tuyệt bố mẹ” là những
đấng sinh thành ra mình. Rồi từ đó, nhờ các đoàn đảng viên, giáo điều này
sẽ được đem vào đời sống của xã hội theo chỉ thị: “… phải vạch ra mọi thủ
đoạn đàn áp, bóc lột nông dân cùng tộí ác của bố mẹ, gia đình, họ hàng địa
chủ, cường hào gian ác. Thứ ba trên cơ sở thành khẩn khai báo kia mà tuyên
bố là căm thù bố mẹ, tỏ ra đã dứt khoát lập trường vô sản, đoạn tuyệt với kẻ
thù giai cấp. Không đạt yêu cầu căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ thì
bản tổng kiểm thảo bị “phá sản,” học viên đó phải ngồi học lại cho tới khi
nào lập trường vô sản, lập trường nông dân thắng, anh ta công khai tuyên
bố căm thù bố mẹ, đoạn tuyệt với bố mẹ mình ( mới thôi). Tố Hữu làm đúng
lời Bác Hồ thôi)( trang 74-75)”(trich trong bài Nhập Tràng của Bảo Giang.)
Hay nói như bình luận gia Ngô Nhân Dụng: “Ðảng cộng sản tự phong cho
mình vai trò “lãnh đạo nhà nước” và “lãnh đạo xã hội,” ghi vào điều 4 trong
Hiến Pháp, bắt 90 triệu người dân phải tuân theo. Họ là một đảng đề cao
“bạo lực cách mạng.” Họ chủ trương phải cướp chính quyền, giữ quyền hành
bằng bất cứ cách nào. Hồ Chí Minh đã dạy các đảng viên học theo Mao Trạch
Ðông, nhớ câu Mao dạy rằng “Súng đẻ ra chính quyền.” Vì cộng sản lãnh đạo
cho nên nước ta biến thành một xã hội bạo động chưa bao giờ thấy, kể cả

thời chiến tranh.”(trích trong bài binh luận Cướp có văn hóa ở Hà Nội). Việc
cướp bóc xảy ra ở VN bây giờ là chuyện mà chính quyền VN cho đó là
chuyện bình thường. Ðáng kinh ngạc hơn nữa là lời tuyên bố của ông Phan
Ðăng Long, phó trưởng ban Tuyên Giáo trong Thành Ủy đảng cộng sản ở Hà
Nội. Ông Phan Ðăng Long nói vụ ăn cướp ở Hội Gióng là một vụ “cướp có văn
hóa!” (trích trong bài binh luận Cướp có văn hóa ở Hà Nội). Một xã hội như
thế thì có khác gì “chuồng xí”?

Để hủy diệt tận gốc rễ chế độ “chuồng xí” hay “CS” ta chỉ có thể làm nhà vệ
sinh theo lối mới để các thứ phân nước thải ra được dẫn vào hệ thống có trật
tự và vệ sinh qua hệ thống ống cống(Sewer). Qua hệ thống ông cống này
các thứ phế thải sẽ được dẫn về một trung tâm tái hồi(recycle) để biến
thành các chất hữu dụng. Chính sách của Cộng Sản chính là là cái chuồng xí
này cần phải được hệ thống hóa bằng một chủ thuyết khác. Chủ thuyết này
hẳn nhiên cũng không phải là chủ thuyết Tư Bản vì chủ thuyết này tự nó
cũng không phù hợp với Việt Nam. Chủ thuyết này tôn trọng và nâng cao
phẩm giá con người. Một chủ thuyết có tự do và tôn trọng quyền căn bản
của con người. Thiết tưởng trước tiên nên bắt đầu bằng việc làm sáng tỏ và
tôn vinh Thánh Vương Ngô Đình Diệm. Vị Tổng Thống đầu tiên của Việt Nam.
Người đã dâng hiến cả cuộc đời sống đời sống thánh hiến còn hơn cả những
người đang sống trong bậc này. Là một lãnh tụ nhưng giữ các giới luật và
thưc hành các giới luật này con ngặt hơn cả các vị tu hành trong đời sống
khó nghèo, khiết tịnh. Là nguyên thủ của một quốc gia nhưng luôn luôn
vâng theo ý Chúa, tìm kiếm ý Chúa qua thánh lễ hằng ngày và hằng giờ suy
gẫm để tìm ra giải pháp tốt nhất mang lại hòa binh và thịnh vượng cho quốc
gia dân tộc. Trước khi nộp mạng cho các tướng phản loạn, Ngài đã triệt để
tìm kiếm ý Chúa qua việc xưng tội và dự thánh lễ sau cùng ở nhà thờ cha
Tam. Đối với đất nước ngài là bậc anh hùng vĩ đại vị quốc vong thân, đối với
giáo hội và Thiên Chúa, thì ngài đích thực là một vị thánh.

Giáo Hội Công Giáo chưa phong thánh cho ngài, nhưng ngài đã thực sự là Vị
Thánh Vương trong lòng mỗi người dân Việt. Giáo Hội chưa phong thánh cho
ngài không có nghĩa là sẽ không phong thánh cho ngài, nhưng giáo hội còn
chờ lòng mộ mến nơi đấng thánh này được minh nhiên và công khai hóa qua
các chứng tích và tiếng nói của mỗi người Việt chúng ta. Cứ xem kinh
nghiệm tiến trình phong thánh cho CTTĐVN thì biết rõ việc phong thánh cần
phải làm. Dĩ nhiên CTTĐVN khi chưa được giáo hội phong thánh thì các ngài
đã là thánh tử đạo từ lâu rồi. Nhưng con cháu CTTĐVN nào biết gì về các
ngài. Và vì “vô tri thì bất mộ”. Vì thế giáo hội trước khi phong thánh một vị
thánh nào đó trước tiên là có người khởi xướng, lập luận án phong thánh,
thu tập mọi chứng tích, lịch sử, và đời sống thường nhật của vị ấy. Để làm
việc này không những cần có nhiều tiếng nói của những người mộ mến biết
đến hoặc được biết đến qua phương tiện truyền thông và nếu có một vị Giám
Mục đứng ra để xin phong thánh cho vị thánh ấy như là một cáo thỉnh viên
thì án phong thánh mới có thể tiến hành cách xuông sẻ. Việc phong thánh
cho Thánh Vương Ngô Đình Diệm là một niềm kiêu hãnh cho dân tộc Việt
Nam và là một việc làm đầy ý nghĩa và rất hợp thời trong giai đoạn chuyển
biến này. Có thể nói là một cao trào có sức thu hút và đẩy mạnh phong trào
cứu đất nước chúng ta ra khỏi Cộng Sản khát máu độc tài. Vận động phong

thánh cho Thánh Vương Ngô Đình Diệm lúc này là thuận ý Trời. Thánh
Vương sẽ cũng vì chúng ta, con dân nước Việt mà cầu bầu cho chúng ta.
Thánh Vương Ngô Đình Diệm sẽ là cái phao rất cấp thiết cho toàn dân Việt
Nam đang bơ vơ khao khát, đang ngấp ngoái vô vọng, đang hụt hẫng vì
không có lãnh tụ nào là tiêu biểu và sống chết gắn bó với Việt Nam như
Thánh Vương ngô Đình Diệm. Vinh Danh và phong thánh cho ngài chính là
việc làm giúp chúng ta có thêm nhiều lãnh đạo nối gót gương mẫu bất diệt
của Thánh Vương Ngô Đinh Diệm để Việt nam sớm có một nước Việt mà mọi
người luôn hướng về, luôn yêu mến và luôn kiêu hãnh vì mình cũng là người
Việt Nam.
Nguồn Hình ảnh TT NĐD: http://namrom64.blogspot.com/2013/02/118hinh-anh-quy-hiem-cua-co-tong-thong.html

II.Tiểu Sử Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM
Ngô Đình Châu

Tổng Thống Ngô Đình Diệm sinh ngày 03 tháng 01 năm 1901 tại
làng Đại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, con của Cụ Nhiếp Chánh
Đại Thần Ngô Đình Khả và cụ bà Phạm Thị Thân. Tổng Thống là người con
thứ Ba trong gia đình có 6 trai và 3 gái.
Sáu trai là:
NGÔ ĐÌNH KHÔI
NGÔ ĐÌNH THỤC
NGÔ ĐÌNH DIỆM
NGÔ ĐÌNH NHU
NGÔ ĐÌNH CẨN
NGÔ ĐÌNH LUYỆN
Ba gái là:
NGÔ ĐÌNH THỊ GIAO
NGÔ ĐÌNH THỊ HIỆP
NGÔ ĐÌNH THỊ HOÀNG
Cụ cố Ngô Đình Khả nổi danh là một vị khoa bảng xuất chúng. Thời đó, tại
Việt nam rất hiếm có người được hấp thụ cả hai nền giáo dục Đông và
Tây, như cụ cố Ngô Đình Khả. Lúc thiếu thời, Cụ theo Nho học, sau đó
vào chủng viện học chương trình Pháp, rồi được gửi sang Đại chủng viện
Penang để học Triết học và Thần học bằng tiếng Pháp và tiếng La
Tinh. Cụ là một chủng sinh rất xuất sắc, nhưng vì không có ơn gọi để trở
thành linh mục, Cụ đã xin trở về cuộc sống thế tục.
Cụ Cố Ngô Đình Khả còn nổi tiếng là một vị quan thanh liêm,
cương trực, đức độ, một nhà ái quốc chân chính, là bạn thân của các nhà
cách mạng nổi danh thời đó như các cụ Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh,
Kỳ Ngoại Hầu Cường Để. Thành tích đáng kể nhất của cụ cố Ngô Đình
Khả là nổ lực thành lập Trường Quốc Học tại Huế, một trường công lập
đầu tiên giảng dạy theo chương trình học thuật Đông Tây tại Việt Nam. Và
chính Cụ là vị đại thần duy nhất đã can đảm công khai chống lại thực dân
Pháp đã phế bỏ và đầy vua Thành Thái sang Phi Châu sống lưu vong. Sau
đó Cụ đã xin rũ áo từ quan về quê làm ruộng.
Gia đình Tổng thống Ngô Đình Diệm rất trọng lễ giáo. Hằng năm
vào dịp Tết Nguyên Đán, mọi người trong gia đình tụ họp đông đủ ở Phủ
Cam - Huế. Việc chúc thọ và chăm sóc cụ bà Ngô Đình Khả, được giao
cho người con trai áp út Ngô Đình Cẩn, săn sóc chu đáo ngày đêm.
Ông bà Ngô Đình Khả có chín người con: 6 trai, 3 gái. Trưởng
nam là Tổng đốc Quảng Nam Ngô Đình Khôi, chết năm 1945 vì bị Việt
Minh bắt giữ và xử tử. Cùng bị bắt giữ trong đợt này còn có ông Phạm

Quỳnh, và con trai ông Ngô Đình Khôi là Ngô Đình Huân, cựu Thanh tra
Lao động trong chính phủ bảo hộ của Pháp. Sau khi bị xử tử, xác của ông
Ngô Đình Khôi và ông Phạm Quỳnh được chôn chung trong một hố.
Sau ngày ông Ngô Đình Khôi qua đời, Tổng giám mục Ngô Đình
Thục, trở nên người anh cả "quyền huynh thế phụ". Đức cha được kính nể
và có nhiều ảnh hưởng đối với TT Ngô Đình Diệm. Ông Quách Tòng Đức
cho biết, lúc còn ở Vĩnh Long, Giám mục Ngô Đình Thục cứ vài tuần thì về
Sài gòn cư ngụ trong Dinh. Còn ông Ngô Đình Luyện là con út trong gia
đình, nhận làm đại sứ ở Luân Đôn, năm khi mười hoạ mới về nước nghỉ
phép, hay để dự các phiên họp của Hội Đồng Tối Cao Tiền Tệ, mà ông là
một thành viên.
Ba người con gái là bà Ngô Đình Thị Giao tức bà Thừa Tùng, bà Ngô
Đình Thị Hiệp tức bà Cả Ấm, thân mẫu của Đức Hồng y Nguyễn Văn
Thuận, và bà Ngô Đình Thị Hoàng tức bà Cả Lễ, nhạc mẫu của Nghị sĩ
Trần Trung Dung.
Cứ theo phần lớn tài liệu viết về TT Ngô Đình Diệm, sau ngày lên
nắm chính quyền ở Nam Việt Nam, thì ông sinh vào ngày mồng 3 tháng 1
năm 1901 tại Phước Quả, Thừa Thiên (sát Thành Phố Huế).
Nhưng theo kết quả sưu khảo của Nguyên Vũ tại các thư viện của
Pháp, thì có một tài liệu của Nha Giám Đốc Các Sở An Ninh Pháp Tại
Đông-Dương (Direction des Services Français de Sécurité en Indochine)
tóm-tắt tiểu-sử của ông Ngô Đình Diệm, thực-hiện vào tháng 7 năm 1954,
ghi rõ là ông Ngô Đình Diệm sinh ngày 27 tháng 7 năm 1897 tại Đại
Phương, Quảng Bình.
Lúc thiếu thời, ông Diệm đuợc theo học dưới sự dạy dỗ rèn cặp của
một vị cha tinh thần, cũng nổi tiếng về kiến thức quảng bác, đức độ và
lòng yêu nước. Đó là Quận Công Nguyễn Hữu Bài, quan Thượng Thư dưới
triều vua Duy Tân. Ngài là vị đại thần duy nhất chống lại việc người Pháp
tham lam muốn đào ngôi mộ vua Tự Đức để lấy vàng bạc châu báu. Vì thế
dân chúng miền Trung thời đó vô cùng cảm kích, ngưỡng mộ nên đã có
câu truyền khẩu:
“Đày vua không Khả. Đào mả không Bài”.
Ngoài sự hấp thụ những đức tính cao đẹp và lòng yêu nước nồng
nàn của thân phụ và nghĩa phụ, ông Diệm còn chịu ảnh hưởng sâu đậm
của nền giáo dục Nho Giáo và Thiên Chúa Giáo. Thực vậy, nếu Nho Giáo
đã hun đúc ông Diệm thành một con người thanh liêm, tiết tháo và cương
trực, thì nền giáo dục Thiên Chúa Giáo, đã đào tạo ông Diệm thành một
con người đầy lòng bác ái, vị tha và công chính.
Về đường học vấn, lúc nhỏ ông theo học tại trường Pellerin Huế.
Năm 1913, lúc 12 tuổi, ông thi vào trường Quốc Học Huế, dạy theo
chương trình tổng hợp bằng Việt Ngữ và Pháp Ngữ.
Đến năm 1917, lúc 16 tuổi, ông đỗ hạng thứ nhì trong kỳ thi tốt
nghiệp Trung Học. Vì số tuổi quá trẻ mà lại đạt thành tích xuất sắc, nên

chính quyền thực dân Pháp đề nghị cấp học bổng cho sang Pháp du học,
nhưng ông đã từ chối.
Năm 1918. Lúc mới 17 tuổi, ông đã được mời làm giáo sư Trường
Quốc Tử Giám, một trường dành riêng cho con cháu các quan trong triều
đình.
Đến năm 1919 (18 tuổi), ông đủ tuổi để vào học trường Hậu Bổ,
một trường tương tự như Học Viện Quốc Gia Hành Chánh sau này. Trong
suốt ba năm học, ông luôn luôn là một sinh viên xuất sắc trong các ngành
hành chánh, chính trị, luật pháp. Do đó ông đã tốt nghiệp thủ khoa.
Năm 1923, lúc 22 tuổi, ông được bổ nhiệm làm Tri Huyện Quảng
Điền, tỉnh Thừa Thiên, rồi Tri Phủ Hải Lăng tỉnh Quảng Trị.
Năm 1930 với thành tích tận tụy phục vụ đồng bào, ông được đề cử
làm Tuần Vũ tỉnh Bình Thuận, Phan Thiết, khi vừa tròn 29 tuổi.
Năm 1932, Hoàng Tử Vĩnh Thụy sau thời gian du học tại Pháp trở
về nước, lên ngôi Hoàng Đế lấy hiệu Bảo Đại. Để thực hiện một cuộc cải tổ
sâu rộng. Nhà vua đã mời ông Ngô Đình Diệm, lúc đó mới 31 tuổi, đang
làm Tuần Vũ tỉnh Phan Thiết, đảm nhận chức vụ Thượng Thư Bộ Lại, một
chức vụ đứng đầu Nội Các, tương đương Thủ Tướng ngày nay, và kiêm
nhiệm chức Tổng Thư Ký Hội Đồng Hỗn Hợp PHÁP-VIỆT vào ngày 2 tháng
5 năm 1933. Lúc đó ông Diệm vừa tròn 33 tuổi.
Với chức vụ quan trọng này, ông Diệm đề nghị thi hành các kế
hoạch canh tân xứ sở, như bãi bỏ hai chức Thống Sứ Bắc Kỳ và Khâm sứ
Trung Kỳ, đồng thời sát nhập hai kỳ Trung Bắc lại và bổ nhiệm một Thống
Sứ cho cả hai miền, như cho phép Viện Dân Biểu được lo những vấn đề
quốc sự giống như Quốc Hội. Nhưng, đề nghị của ông Diệm không được
Toàn Quyền Pasquier chấp thuận.
Ngày 12 tháng 7 năm 1933, ông Diệm đệ đơn lên Hoàng
Đế Bảo Đại xin từ chức. Việc từ quan của chí sĩ Ngô Đình Diệm đã làm
chấn động Triều Đình Huế và Chính Phủ Pháp thời đó.
Sau khi dứt khoát từ bỏ quan trường, ông Diệm lui về nhà làm
dân thường. Sau này khi được Hoàng Đế Bảo Đại chấp thuận, ông Diệm
về dạy học tại trường Providence Huế.
Trong khi lui về dạy học, ông Diệm âm thầm nghiên cứu các sách vở
và thường xuyên liên lạc với các nhà ái quốc như Cụ Kỳ Ngoại Hầu Cương
Để, Cụ Phan Bội Châu và những nhà ái quốc cách mạng chống Pháp, hiện
đang hoạt động tại Nhật Bản và trong nước, để mưu cầu dành Độc Lập Tự
Do cho đất nước.
Đến năm 1939-1945, Toàn Quyền Đông Dương là Thủy Sư Đô
Đốc Jean Decoux ra lệnh cho Khâm sứ Trung Kỳ là Émille Grandjean, bắt
ông Diệm đưa đi an trí tại Xieng Khoang, Lào. Nhưng nhờ có ông Nguyễn
Bá Mưu làm Thông Phán tại Tòa Khâm Sứ biết được, đã vội vàng mật báo
cho ông Diệm biết. Ông Diệm muốn trốn đi Phan Thiết, nhưng luôn bị
Pháp truy lùng ráo riết, may nhờ có ông Trần Văn Dĩnh đang làm Hiến
Binh cho Nhật, đã đưa được ông Diệm vào Sài gòn lánh nạn. (Sau này khi

ông Diệm chấp chánh, đã cử ông Dĩnh làm Tổng Lãnh Sự tại Miến Điện,
Tuỳ Viên Toà Đại Sứ rồi Xử Lý Thường Vụ Tòa Đại Sứ VNCH tại Hoa Thịnh
Đốn).
Lánh nạn ở Sài gòn một thời gian, ông Diệm trở lại Huế để thăm mẹ
già, và ông đã bị Việt Minh chặn bắt tại Tuy Hòa. Chúng giải ông ra Hà
Nội . Ông bị Hồ Chí Minh đưa đi an trí tại Thái Nguyên. Nhưng sau đó nhờ
giới Công Giáo do Giám mục Lê Hữu Từ lên tiếng phản đối quyết liệt, buộc
lòng Hồ Chí Minh phải trả tự do cho ông, lại còn mời ông giữ chức Bộ
Trưởng Nội Vụ. Nhưng ông Diệm cương quyết khước từ.
Tháng 8 năm1950 ông Diệm cùng người anh là Giám Mục Ngô Đình
Thục rời Saigon đi La Mã dự lễ Năm Thánh. Trên đường đi ông Diệm ghé
qua Đông Kinh, thủ đô Nhật Bản. Tại đây ông có tiếp xúc với một số người
Mỹ, trong đó có Giáo sư Wesley Fishel. Ông Fishel khuyên ông Diệm nên
sang thăm Hoa Kỳ. Cũng trong dịp này ông Diệm đã ghé thăm các nước
Bỉ, Thụy Sĩ, Pháp và sau đó ông sang Hoa Kỳ theo gợi ý của giáo sư
Wesley Fishel.
Tới Hoa Kỳ, ông Diệm tạm trú trong nhà Dòng Mary Knoll, ở
Lakewood thuộc tiểu bang New Jersey và ở Ossining tiểu Bang New York.
Thời gian ở Hoa Kỳ, ông Diệm chú tâm trau giồi Anh Ngữ và được mời đến
các trường Đại Học ở miền Đông và miền Trung Tây Hoa Kỳ để diễn thuyết
về các vấn đề Việt Nam, Á Châu và hiểm họa Cộng Sản.
Tại Hoa Kỳ, ông Diệm được gặp Đức Hồng Y Francis Spellman,
Tổng Giám Mục Nữu Ước, vì Đức Hồng Y Francis Spellman là bạn thân của
Giám mục Ngô Đình Thục từ lúc 2 người cùng học tại La Mã. Ông còn giao
tiếp với một số nhân vật trong chính giới Mỹ như các ông Mike Mansfield,
Clement J. Zablock, J. McCormack, Dân biểu Walter Judd, William
Douglas...
Vị Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện William Douglas, đã đưa ông
Diệm đi ăn trưa với TNS Kennedy. Trong khi Đức Hồng Y Spellman cũng
quen biết với đại sứ Joseph Kennedy (đại sứ Mỹ tại Anh Quốc).
Theo ông Robert Amory (phó giám đốc CIA) cho biết, ông đã từng
nghe đến tên tuổi ông Diệm, qua thẩm phán Tối Cao Pháp Viện William
Douglas trong một buổi tiệc.
Trong buổi họp tiếp theo, ông Robert Amory đem chuyện ông
Diệm ra nói với giám đốc Allen Dulles và phó giám đốc Frank Wisner. Lúc
này CIA có vẻ chọn lựa bác sĩ Phan Quang Đán làm người thay thế vua
Bảo Đại. (Theo William Gibbons, "The US Government and Vietnam War",
trang 261).
Sau đó, ông Diệm được Hoa Kỳ ủng hộ, khi ông về Việt Nam làm Thủ
Tướng trong chính phủ Bảo Đại, sau Hiệp định Genève, rồi làm Tổng thống
Đệ nhất Cộng Hòa Việt Nam.
Người có ảnh hưởng rất lớn trong việc đưa ông Diệm về chấp chính
là Hồng Y Francis Spellman. Tác gỉa John Cooney (1985) đã viết: "Tuy
rằng không có mấy người biết điều này, nhưng chính Hồng Y Spellman đã

đóng một vai trò rất quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị,
của một người đã ở trong một Trường Dòng ở New York trước đây, vừa trở
thành Thủ tướng của miền Nam Việt Nam là ông Ngô Đình Diệm. Ở Diệm,
Spellman nhìn thấy những đặc điểm mà ông ta muốn có trong một người
lãnh đạo: Công giáo nồng nhiệt và chống Cộng đến cùng."[1]
Các ông William, Douglas và Kennedy rất tán thưởng đường lối và
quan điểm của ông Diệm và đồng ý là Việt Nam, phải Độc Lập với nước
Pháp, và cần phải cải cách xã hội. Đến tháng 6 năm 1954, tình hình quốc
nội rối ren, Hoàng Đế Bảo Đại chính thức mời ông Diệm về nước, giữ chức
vụ Thủ Tướng toàn quyền về Dân Sự và Quân Sự. Ông Diệm về nước ngày
24 tháng 6 năm 1954, và chấp chánh quyền hành.
Nhiều bạn đọc gọi đến tác giả hỏi về Ngô Đình Diệm, tôi xin dưa lên
đây những thông tin chính để cùng tham khảo.
1- Tiểu sử
Ngô Đình Diệm sinh ngày 3 tháng 1 năm 1901 tại Huế, trong một gia đình
quan lại có truyền thống theo đạo Công giáo lâu đời, có quê quán ở làng Đại
Phong xã Phong Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình. Theo hồ sơ của cơ quan
an ninh Pháp ông sinh ngày 27 tháng 7 năm 1897, và còn có bí danh
Nguyễn Bá Chinh. Tên thánh của ông là Gioan Baotixita (João Batista).
2- Gia đình
Dòng họ Ngô Đình vốn quê làng Xuân Dục, phủ Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình
và theo đạo Công giáo La Mã từ thế kỷ thứ 17. Trong giai đoạn quân Pháp
đánh chiếm Trung Kỳ và Bắc Kỳ (khoảng 1870), khi triều đình cấm đạo gắt
gao, phong trào Văn Thân nổi lên chống Pháp cứu nước và phát động chiến
dịch chống Đạo, nhiều làng họ đạo bị đốt, tín đồ bị truy bức, dòng họ Ngô
Đình phải bỏ làng Xuân Dục phủ Quảng Ninh mà di cư về làng Đại Phong
thuộc huyện Lệ Thủy của cùng tỉnh Quảng Bình, nơi có nhiều làng Công giáo
hơn Quảng Ninh.
Theo những bô lão ở Quảng Bình thì ông nội của ông Diệm là Ngô Đình Dinh
thuộc vào hàng bần dân khốn khổ. Ký giả Robert Shaplen xác định rõ ràng
hơn rằng nội tổ của ông Diệm sinh sống bằng nghề chài lưới. Vợ mất sớm,
ông mang đứa con nhỏ xuống thuyền, ngày thì đánh cá mang lên chợ Đợi
bán, đêm thì buộc thuyền ở bến chợ lên ngủ nhờ đình làng Đại Phong, làm
thêm việc quét tước đình làng, nấu nước phục dịch mỗi khi chức sắc làng có
việc. Do lao lực, đói rét ông Dinh mất sớm để lại đứa con nhỏ mới 6 tuổi.
Đứa con nhỏ đó chính là Ngô Đình Khả sau này.
Bố mất, ông Khả bơ vơ nên được giáo sĩ người Pháp ở nhà thờ Mỹ Phước,
Đại Phong nhận nuôi. Thấy ông thông minh vị giáo sĩ cho đi học chữ Hán rồi
chữ Pháp tại một trường dòng ở Penang (Mã Lai). Sau khi tốt nghiệp ông về
làm thông ngôn (phiên dịch) tiếng Pháp cho toà Khâm sứ Huế rồi chuyển

sang làm thương biện Viện Cơ mật. Năm 1905 ông thăng chức Tổng quan
Cấm Thành. Sau này lên đến Thượng thư triều đình Huế kiêm Phụ đạo Đại
thần và cũng là cố vấn của vua Thành Thái. Là người mộ đạo, Ngô Đình Khả
dẫn gia đình ông đi lễ mỗi buổi sáng. Năm 1907, thấy chính quyền bảo hộ
Pháp phế bỏ và đày vua Thành Thái sang Phi Châu, ông Ngô Đình Khả xin từ
quan về quê làm ruộng để tỏ sự bất mãn. Dù đã từ quan như ông Ngô Đình
Khả vẫn đủ sức để chu cấp cho các con ông ăn học.
Ông Ngô Đình Khả có vợ là Phạm Thị Thân, quê quán ở làng Đại Phong xã
Phong Thủy huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, Ngô Đình Diệm là người con
thứ ba trong gia đình với hai người anh đầu làNgô Đình Khôi và Ngô Đình
Thục. Ông khôi và ông thục là con bà vợ cả (mất sớm). Ngô Đình Khôi
làm Tổng đốc Quảng Nam, còn Ngô Đình Thục một thời làm tổng giám mục.
Bà Thân là vợ kế sinh được ông Diệm và năm người em là Ngô Đình
Nhu, Ngô Đình Cẩn, Ngô Đình Luyện, Ngô Đình Thị Giáo và Ngô Đình Thị
Hiệp - mẹ của Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận.
Ngô Đình Diệm ngoài giúp cha làm ruộng còn được đi học trường Công giáo
Pháp và mai này ông vào học trong trường tư do chính cha ông thành lập.
Từ năm 15 tuổi ông cùng người anh Ngô Đình Thục vào học ở trường dòng.
Vài tháng sau, cảm thấy cuộc sống ở trường dòng quá khắt khe, ông đã từ
bỏ và xin học vào trường Quốc Học Huế (Pellerin Huế). Từ lúc còn nhỏ, ông
được quan đại thầnNguyễn Hữu Bài - bấy giờ là phụ chính trong triều dạy dỗ
và coi như con đẻ do có mối quan hệ gần gũi, người anh của Ngô Đình Diệm
là Ngô Đình Khôi lấy được con gái của Nguyễn Hữu Bài.
Ngô Đình Diệm học rất giỏi, khi còn học trường trung học (lycée) của Pháp
tại Huế, thành tích thi cử của ông xuất sắc đến mức ông nhận được học bổng
du học tại Paris, nhưng ông đã từ chối và quyết định ra Hà Nội học trường
Hậu bổ (trường hành chính) và tốt nghiệp 2 năm sau đó năm 1921.
3- Giai đoạn làm quan triều Nguyễn
Năm 1921, Nhận chức tri huyện Hương Trà và sau đó là Hương Thủy.
Năm 1923, ông được bổ nhiệm làm Tri huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên,
rồi Tri phủ Hải Lăng, tỉnhQuảng Trị.
Năm 1926, Nhận chức tri phủ Hải Lăng, thăng dần lên quản đạo Ninh Thuận
Năm 1929, ông được bổ nhiệm làm Tuần vũ tỉnh Bình Thuận.
Thời làm quan triều Nguyễn ông được coi là một vị quan trẻ chính trực,
thanh liêm. Khi đang nhậm chức tri phủ huyện Hải Lăng trong khoảng thời
gian 1925 đến 1927. Khi ấy ông mới độ 24 - 26 tuổi. Với một thời gian ngắn,
tuổi trẻ nhưng ông đã để lại nhiều dấu ấn thật có giá trị cho các xã vùng sâu
của Hải Lăng, ông đã cho đào kênh Mai Lĩnh dài 3000m và mở một trục lộ
giới gần 4000m mang tên Tổng lộ. Ngài tri phủ lệnh đắp con lộ ấy với ý định
nối liền, rút ngắn các xã vùng ruộng sâu với phủ Hải Lăng. Con kênh Mai
Lĩnh (nối Ô Giang tại bến Cây đa - Xóm càng Hưng Nhơn qua ngã ba Hói Dét
- Sông Cựu, Vĩnh Định qua Vân Trình - Đập Cửa Lác đỗ vào phá Tam Giang)
nhằm tiêu nước cho cánh đồng thường bị ngập úng. Cư dân ở đây đã ít bị

thiên tai, ruộng đồng bội thu, có tuyến giao thông thông suốt, đến nay đã
ngót 100 năm. Bởi thế, sau khi các công trình ấy hoàn thành, dân Hải - Hoà
lập bia ghi nhớ công ơn của quan Tri Phủ đại nhân.
Năm 1933, ông được bổ nhiệm Thượng thư Bộ Lại trong triều đình vua Bảo
Đại, là vị thượng thư trẻ tuổi nhất trong triều Nguyễn lúc bấy giờ. Trong thời
gian này ông được bầu làm Tổng thư ký Uỷ ban cải cách. Ông đề xướng hai
điều với chính quyền bảo bộ Pháp: một là thống nhất Trung và Bắc
Kỳtheo Hòa ước Giáp Thân 1884 và hai là cho Viện Nhân dân Đại biểu Trung
Kỳ được quyền tự do thảo luận các vấn đề. Việc thống nhất cốt sẽ buộc
chính quyền Bảo hộ Pháp bãi bỏ khâm sứ Trung Kỳ và thống sứ Bắc Kỳ và
thu về thành một viên tổng trú sứ (résident général) ở Huế mà thôi. Việc thứ
hai là để canh tân lối cai trị cũ. Vì không thấy được chấp nhận, ông từ chức
ngày 12 tháng 7 năm1933.
4- Hoạt động chính trị chống Pháp
Năm 1933, ông vào Sài Gòn cùng với Nguyễn Phan Long, Lê Văn Kim,... tổ
chức phong trào của trí thức Nam và Trung Kỳ vận động chính giới Pháp tại
Paris để đòi truất phế quan Toàn Quyền Đông Dương Pierre Pasquier. Việc
không thành, ông bị Pasquier trục xuất khỏi Huế và chỉ định cư trú tại Quảng
Bình. Tuy nhiên, sau cái chết của Pasquier năm 1934 (do tai nạn giao
thông), viên toàn quyền mới Eugene René Robin đã phục hồi tước vị hàm
cho ông và ông về dạy học tại trường Thiên Hựu (Providence) do anh ông
là Ngô Đình Thục làm Giám học
Thời kỳ 1934-1944, Ngô Đình Diệm tham gia thành lập và lãnh đạo đảng Đại
Việt Phục Hưng chống Pháp với thành phần đảng viên nòng cốt là quan
lại, linh mục, cảnh sát, và lính khố xanh bản xứ tại Trung Kỳ. Tháng 7 năm
1944, mật thám Pháp phá vỡ tổ chức này và tổ chức vây bắt Ngô Đình Diệm
ở tại phủ Cam. Nhờ sự giúp đỡ của hiến binh Nhật, ông trốn thoát, chạy về
trú tại lãnh sự Nhật ở Huế. Sau vài ngày, người Nhật đưa Ngô Đình Diệm vào
Đà Nẵng rồi dùng máy bay quân sự chở thẳng vào Sài Gòn trú tại trụ sở hiến
binh của Nhật. Ông cũng được Việt Nam Phục quốc Đồng minh Hội do hoàng
thân Cường Để (lúc này đang sống ở Nhật) ủy nhiệm công việc vận động
nhân sự ở Trung Kỳ để chống Pháp.
Tại Sài Gòn, ông đã tham gia thành lập Uỷ ban Kiến quốc với mục tiêu phò
tá hoàng thân Cường Để. Tuy nhiên, vào phút chót, Nhật không ủng hộ
Cường Để về nước làm vua mà ủng hộ Bảo Đại lập chính quyền thân Nhật
với quốc hiệu mới là Đế quốc Việt Nam. Trước đó, Bảo Đại đã từng mời ông
làm thủ tướng trong chính quyền mới, nhưng đã đổi ý và thay vào đó là Trần
Trọng Kim.
5- Trong thời kỳ Chiến tranh Đông Dương
Sau tổng khởi nghĩa, Mặt trận Việt Minh giành chính quyền, vua Bảo Đại
thoái vị, một loạt quan lại bị bắt tại Huế. Trong đó có nhiều vị đầu triều như
Phạm Quỳnh, Nguyễn Tiên Lãng, Ngô Đình khôi... Trên đường dẫn các vị này

ra Bắc, đến Thừa Thiên Việt Minh đã thủ tiêu 7 vị vì nghi Pháp tập kích,
trong đó có Phạm Quỳnh và Ngô Đình Khôi, cùng con trai là Ngô Đình Huân.
Ông Diệm thì bị Pháp truy lùng, may nhờ hiến binh Nhật giúp đỡ đã chạy vào
Sài Gòn, sau đó lên Đà Lạt. Đầu tháng 8 năm 1945, ông quay lại Sài Gòn rồi
ra Huế. Trên đường đi, ông bị bắt ở Phú Yên rồi giải ra Bắc. Năm 1946 ông
được thả cùng với Tôn Thất Hiến, Phạm Văn Giáo, Nguyễn Tiến Lãng, Trương
Tử Anh...
Năm 1948, khi cựu hoàng Bảo Đại đang sống lưu vong ở Hồng Kông đang
điều đình với Pháp để ký hiệp định Pháp-Việt, Ngô Đình Diệm sang Hồng
Kông thuyết phục Bảo Đại kiên định trong "vấn đề độc lập dân tộc". Sau đó
khi Bảo Đại ký hiệp định với Pháp ở Hạ Long cho Việt Nam một nền độc lập
hạn chế, Ngô Đình Diệm có biểu hiện thất vọng và quay về Huế sống với
Ngô Đình Cẩn và có thời gian Ngô Đình Diệm lên sống với vợ chồng Ngô Đình
Nhu ở Đà Lạt.
Năm 1950, Ngô Đình Diệm theo anh là giám mục Ngô Đình Thục đi Vatican,
rồi sau đó sang Nhậtgặp hoàng thân Cường Để đang sống ở đây. Thời gian
hai năm kế tiếp Ngô Đình Diệm sang Mỹ phần lớn lưu trú tại các trường dòng
Lakewood ở New Jersey và trường dòng Ossining ở New York. Đây cũng là
thời kỳ Ngô Đình Diệm gặp hồng y Spellman, người đã đóng một vai trò rất
quan trọng trong việc tạo nên sự nghiệp chính trị của Diệm sau này. Nhờ sự
giới thiệu của Spellman và một vài nhân vật cấp cao của CIA, Ngô Đình
Diệm vào ở ẩn ở các chủng viện lớn như Maryknall, Lakewood rồi vào
trường đại học Michigan tham gia một số khóa học. [8]
Tháng 5 năm 1953, theo lời mời của một số chính khách Kitô giáo lưu vong
theo chủ nghĩa quốc gia có khuynh hướng chống Cộng, Ngô Đình Diệm bay
sang Pháp rồi sau đó qua Bỉ trú ngụ tại một tu viện lớn.
Năm 1954, Ngô Đình Diệm từ Bỉ trở lại Paris sống tại nhà ông Tôn Thất
Cẩn (con trai của cụ Thân thần phụ chính Tôn Thất Hân). Tại đây, với sự
yểm trợ của Ngô Đình Luyện, Diệm bắt đầu vận động trong giới chính khách
Việt sống lưu vong.
6- Thủ tướng dưới quyền Bảo Đại
Sau hiệp định Genève, Việt Nam tạm thời phân chia làm hai vùng tập trung
quân sự để chờ ngày tổng tuyển cử toàn quốc và thống nhất Việt Nam, tại
miền Nam do lực lượng Quốc gia Việt Nam vàLiên hiệp Pháp kiểm soát. Được
sự hậu thuẫn của chính phủ Hoa Kỳ, ông chính thức được quốc trưởng Bảo
Đại bổ nhiệm làm thủ tướng vào ngày 16 tháng 6 năm 1954 khi hai người
gặp nhau ởPháp.
Trong thời kỳ đầu làm thủ tướng Quốc gia Việt Nam, thực tế ông không có
quyền lực đối với các lực lượng quân đội, cảnh sát với những người đứng đầu
là Nguyễn Văn Hinh và Lê Văn Viễn. Hai lực lượng này liên minh với nhau
nhằm chống lại chính phủ trung ương, trong khi thủ tướng cũng không kiểm
soát được bộ máy quan chức dân sự vì các viên chức Pháp đang còn nhiều,
nắm giữ các vị trí then chốt. Nền tài chính vẫn do ngân hàng Đông

Dương mà phía sau là chính phủ Pháp quản lý. Thực tế trong gia đoạn đầu
cầm quyền thủ tướng ông không có thực quyền.
Sự kiện quan trọng trong giai đoạn này là việc tổng thống Hoa Kỳ Eisenhower gửi công hàm chính thức cho thủ tướng Ngô Đình Diệm cho biết
từ đây chính phủ Việt Nam nhận viện trợ trực tiếp của chính phủ Hoa Kỳ chứ
không qua nhà đương cục Pháp như trước.
Ngô Đình Diệm cho rằng cơ hội duy nhất cho chính phủ quốc gia Việt Nam
đứng vững được là phải giành được độc lập thực sự, và ông nhất định thực
hiện mục tiêu đó một cách dũng cảm và kiên trì hiếm có. Chỉ sau vài tháng
nắm quyền thủ tướng, tháng 12 năm 1954 ông bãi bỏ quyền phát hành giấy
bạc của Ngân hàng Đông Dương, từ nay giấy bạc lưu hành trên lãnh thổ
miền Nam sẽ do Ngân hàng Quốc gia Việt Nam mới thành lập phát hành và
cục hối đoái giao cho chính phủ Việt Nam quản lý, tiếp đó ông yêu cầu chính
phủ Pháp trong vòng năm tháng thực hiện chuyển giao cho Quốc gia Việt
Nam mọi công tác của Quân đội Quốc gia Việt Nam còn phụ thuộc vào bộ chỉ
huy Pháp.
Ngoài ra Thủ tướng Ngô Đình Diệm trực tiếp đối đầu với Pháp và Quốc
trưởng Bảo Đại khi ông thông qua Dụ số 21 ngày 11 Tháng Ba, 1955 chính
thức sát nhập Hoàng triều Cương thổ lại vào Trung phần chấm dứt đặc
quyền của người Pháp và Cựu hoàng Bảo Đại trên vùng Thượng và danh
xưngCao nguyên Trung phần được dùng lại.
Đệ nhất Cộng hòa
Đệ nhất Cộng hòa (1955-1963) là chính phủ của Việt Nam Cộng hòa được
thành lập sau cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 ở miền Nam Việt Nam. Kết
quả cuộc trưng cầu dân ý là quốc trưởng Bảo ĐạiNguyễn Phúc Vĩnh Thụy bị
truất phế và chính thể Quốc gia Việt Nam bị giải tán. Thay vào đó thủ
tướng Ngô Đình Diệm đứng ra lập nền cộng hòa với lập trường chống cộng
sản. Năm 1956 Quốc hội Lập hiến chính thức soạn một hiến pháp mới và
khai sinh nền cộng hòa. Được sự hậu thuẫn của Mỹvà các nước Tây phương,
nền Đệ nhất Cộng hòa đã thành công trong việc thống nhất quyền lực, dẹp
các lực lượng vũ trang giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo và diệt nhóm Bình Xuyên.
7- Dẹp Bình Xuyên và Hòa Hảo, thu phục Cao Đài
Đụng độ giữa Quân đội Quốc gia Việt Nam và lực lượng Bình Xuyên bắt đầu
từ đầu năm 1955 trong những trận xung đột võ trang dữ dội ngay giữa Sài
Gòn ngay từ khi Ngô Đình Diệm còn là thủ tướng. Chính những tranh chấp
giữa chính phủ và các nhóm quân giáo phái là một động lực khai sinh nền Đệ
nhất Cộng hòa.
Nguyên là quân giáo phái vì đã có sẵn lực lượng võ trang nên không chịu
nhượng quyền cho chính phủ trung ương. Những lực lượng võ trang này còn
được sự hậu thuẫn của người Pháp, chưa thật lòng trao quyền lại cho chính
phủ Quốc gia Việt Nam. Vào Tháng Hai năm 1955 khi Pháp ngưng mọi chi
viện cho lực lượng quân sự của hai giáo phái Cao Đài và Hòa Hảo thì hai
nhóm này đòi chính phủ Việt Nam Cộng hòa phải chi viện. Ngô Đình Diệm từ
chối. Quân đội Cao Đài và Hòa Hảo từ đó liên kết với nhóm Bình Xuyên, vốn

có lập trường chống lại chính phủ, lập ra Mặt trận Thống nhất Toàn lực Quốc
gia. Tổ chức này đòi quyền tham chính, ra tối hậu thư ngày 21 Tháng Ba ép
thủ tướng Ngô Đình Diệm phải thay đổi nội các trong vòng năm ngày, tức là
trước ngày 26 tháng 3. Đại diện Cao Đài là Phạm Công Tắc; đại diện Hòa
Hảo là Lê Quang Vinh, Lâm Thành Nguyên và Trần Văn Soái; và đại diện
Bình Xuyên là Lê Văn Viễn cùng ký tên. Cũng vào Tháng 3, quân Bình Xuyên
tấn công Bộ Tổng tham mưu rồi pháo kích Dinh Độc Lập. Quân chính phủ
phản công bằng cách vây đánh Tổng nha Cảnh sát trên đại lộ Trần Hưng Đạo
(Galliéni cũ) do Lại Văn Sang, người của Bình Xuyên cầm đầu lực lượng Công
an Xung phong. Thủ tướng Ngô Đình Diệm phải cho triệu hồi Đại táDương
Văn Minh về Sài Gòn để chỉ huy quân đội chống lại quân ly khai.
Ngày 26 tháng 4 năm 1955, Ngô Đình Diệm ra lệnh cách chức Lại Văn Sang
và cử Đinh Ngọc Lễ vào thay thế nhưng Sang không tuân. Sang đòi phải có
lệnh của Bảo Đại mới tuân thủ. Quân Bình Xuyên lại mở cuộc tấn công vào
thành Cộng Hòa trưa ngày 27 và kêu gọi Quốc trưởng Bảo Đại can thiệp. Bảo
Đại ra lệnh đòi Ngô Đình Diệm sang Pháp hội kiến nhưng bị thủ tướng bác
bỏ. Rạng ngày 30 tháng 4 sau một cuộc giao tranh lớn gây hỏa hoạn ở khu
Nancy và Chợ Quán khiến 20.000 người phải sơ tán thì chính phủ kiểm soát
được các cửa ngỏ vào đô thành như cầu Chữ Y và cầu Tân Thuận, Khánh
Hội khiến quân Bình Xuyên phải triệt thoái khỏi Sài Gòn, Chợ Lớn. Sang
tháng 5 thì nhóm chỉ huy Bình Xuyên gồm hai anh em Lại Hữu Tài, Lại Văn
Sang và Lê Văn Viễn (thường gọi là Bảy Viễn) phải rút về Rừng Sát vì bị
tướng Trình Minh Thế truy nã gắt gao. Đến cuối năm 1955 sau Chiến dịch
Hoàng Diệu thì lực lượng Bình Xuyên hoàn toàn tan rã. Bảy Viễn chạy thoát
được sangCampuchia rồi lưu vong sang Pháp.
Cũng năm 1955 chính phủ mở cuộc càn quét dẹp lực lượng vũ trang Hòa Hảo
trong Chiến dịch Đinh Tiên Hoàng đánh vào Cái Vồn và Thốt Nốt. Ngày 5
tháng 6, chỉ huy lực lượng Hòa Hảo là tướngNguyễn Giác Ngộ ra đầu hàng
nhưng Lê Quang Vinh (tục danh Ba Cụt) thì cầm cự đến 1956 mới bị bắt ở
Chắc Cà Đao và đem xử tử. Trần Văn Soái (Năm Lửa) phải bỏ chạy sang
Campuchia. Từ đó lực lượng võ trang Hòa Hảo mới tan hẳn.
Đối với quân đội Cao Đài do hai tướng Trình Minh Thế và Nguyễn Thành
Phương chỉ huy thì lực lượng này gia nhập Hội đồng Cách mạng ủng hộ thủ
tướng Ngô Đình Diệm vào Tháng Tư nên không có cuộc đụng độ giữa chính
phủ và lực lượng Cao Đài. Riêng Hộ pháp Phạm Công Tắc phải lưu vong sang
Cao Miên.
8- Trưng cầu dân ý, phế truất Quốc trưởng Bảo đại
Sau Hiệp định Genève năm 1954, Việt Nam tạm thời bị chia làm hai vùng
tập kết chính quyền và quân đội ở vĩ tuyến 17, với Quốc gia Việt
Nam do Quốc trưởng Bảo Đại đứng đầu chính phủ ở miền Nam. Ngày 16
tháng 6, Ngô Đình Diệm được Bảo Đại bổ làm thủ tướng. Ông Diệm đồng ý
ra chấp chính với điều kiện được toàn quyền chính trị và quân sự. Danh
sách nội các được trình ngày 7 tháng 7. Tuy nhiên quyền lực của chính phủ
mới bị nhóm Bình Xuyên cùng hai lực lượng chính trị giáo pháiCao

Đài và Hòa Hảo chống đối. Quốc trưởng Bảo Đại lại có ý duy trì nâng đỡ các
lực lượng đó, nên sau đó có nhiều xung khắc giữa Quốc trưởng và Thủ
tướng. Các cuộc đụng độ võ trang của Bình Xuyên, Cao Đài và Hòa Hảo bùng
nổ từ tháng 3 đến tháng 4 thì Bảo Đại đòi Thủ tướng Diệm sang Pháp trình
diện để áp lực thương lượng. Trên thực tế, với quan điểm thân Pháp và ủng
hộ Bình Xuyên của Bảo Đại, dư luận dân chúng cũng không còn ủng hộ ông
nữa.
Dù nhận được lệnh sang hội kiến Quốc trưởng, Thủ tướng Diệm không tuân.
Dưới sự ủng hộ của người Mỹ, ông nhận được sự hậu thuẫn của nhiều đoàn
thể như Việt Nam Dân xã Đảng của Nguyễn Bảo Toàn, Việt Nam Phục quốc
Hội của Hồ Hán Sơn và Hội đồng Nhân dân Cách mạng Quốc giacủa Nhị
Lang. Ngày 30 tháng 4 năm 1955, các nhóm này lập Hội đồng Nhân dân
Cách mạng Quốc gia và ra tuyên ngôn với những điều kiện:





Phế truất Quốc trưởng Bảo Đại
Lập chính phủ mới để dẹp loạn
Buộc Pháp rút hết quân đội ra khỏi Việt Nam
Tổ chức bầu cử Quốc hội.

Ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Diệm tuyên bố quyết định mở cuộc trưng cầu
dân ý. Các cơ quan truyền thông do Thủ tướng điều khiển cũng bắt đầu vận
động dân chúng sửa soạn đi bầu với những bài chỉ trích hành vi của Quốc
trưởng và phổ biến những câu nhắc nhở cử tri như:
“Phiếu đỏ ta bỏ vô bì
Phiếu xanh Bảo Đại ta thì vứt đi”
Mỗi cử tri được phát hai lá phiếu: một lá màu xanh, một lá màu đỏ. Lá màu
đỏ in hình Ngô Đình Diệm với câu: Tôi bằng lòng truất phế Bảo Đại và nhìn
nhận ông Ngô Đình Diệm làm Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ
thiết lập một chế độ dân chủ. Lá xanh in hình Bảo Đại thì có câu: Tôi không
bằng lòng truất phế Bảo Đại và không nhìn nhận ông Ngô Đình Diệm làm
Quốc trưởng Quốc gia Việt Nam với nhiệm vụ thiết lập một chế độ dân
chủ. Ngày 23 tháng 10 năm 1955, cuộc lựa chọn vị nguyên thủ của Quốc gia
Việt Nam và thể chế chính quyền diễn ra ở phía nam vĩ tuyến 17. Việc bỏ
phiếu tuy nhiên không được công bằng vì ban tổ chức đã sắp xếp để Ngô
Đình Diệm tuyệt đối thắng (như tại Sài Gòn, Thủ tướng Diệm chiếm được
605.025 lá phiếu trong khi khu vực này chỉ có 450.000cử tri ghi tên). Kết
quả: Vơi 5.721.735 phiếu đồng ý, Ngô Đình Diệm đắc cử với 98,2% số
phiếu. Sau khi đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại, Ngô Đình Diệm tuyên bố
ngày 26 tháng 10 năm 1955 khai sinh nước Việt Nam Cộng hòa và thành
lập Quân đội Việt Nam Cộng hòa. Cơ sở pháp lý là Hiến ước Tạm thời số
1. Hoa Kỳ là quốc gia đầu tiên công nhận chính phủ Việt Nam Cộng hòa.
Tháng 3 năm 1956, chính phủ tổ chức tổng tuyển cử bầu Quốc hội Lập
hiến và tháng 10 năm 1956 ban hành Hiến pháp Việt Nam Cộng hòa.

Sau khi Bảo Đại bị truất, Ngô Đình Diệm tuyên bố "Quốc gia Việt Nam là một
nước Cộng hòa" ngày26 Tháng Mười 1955. Sang Tháng Mười Một thì một Ủy
ban Thảo hiến gồm 11 người bắt đầu việc sơ thảo một hiến pháp cho quốc
gia mới.
Để có cơ sở pháp lý, Ngô Đình Diệm xúc tiến nhóm họp Quốc hội Lập hiến.
Quốc hội này được bầu ra vào ngày 4 tháng 3 và khai mạc ngày 17 Tháng
Tư năm 1956 gồm 123 dân biểu để giúp soạn hiến pháp mới. Sau mấy lần
thương nghị giữa Quốc hội và Tổng thống, bản hiến pháp đó được thông qua
vào Tháng Bảy và ban hành ngày 26 tháng 10 năm 1956. Ngày đó được
nền Đệ nhất Cộng hòa nhận là ngày "Quốc khánh".
Quốc hội nhóm họp tổng cộng ba khóa gồm đợt tuyển cử năm 1956, 1959,
và 1963.

III. Những Chứng Từ Về Thánh Vương Ngô Đình Diệm
1- Cuộc đời thường nhật của Tổng Thống NGÔ ĐÌNH DIỆM
Lê Châu Lộc

Tổng Thống Ngô Đình Diệm dáng người thấp, mái tóc đen, chân đi hai
hàng, nhưng bước chân đi rất mau lẹ. Ông ăn uống thanh đạm, thường dùng
bữa ngay tại phòng ngủ, do ông già Ẩn hoặc đại úy Bằng phục vụ. Thực đơn
ít khi thay đổi, gồm cơm vắt, muối mè, cá kho và rau. Ông thích làm việc
trong phòng ngủ, trang trí sơ sài với một cái giường gỗ nhỏ, một bàn tròn và
ba ghế da. Tổng Thống là một người công giáo rất sùng đạo, ông thường dự
thánh lễ mỗi buổi sáng tại nhà nguyện trong Dinh Độc Lập hay tại nguyện
đường Dòng Chúa Cứu Thế. Tổng Thống sống rất nặng về lý tưởng, ông chịu
ảnh hưởng Khổng Giáo nghiêm khắc, và là một tín hữu Công Giáo trung tín,
đức hạnh. Ông thích chụp hình và sưu tầm các loại máy ảnh. Tiền bạc dùng
cho công vụ thì được giao trọn cho Chánh Văn Phòng Võ Văn Hải, vì ông
không có nhu cầu tiêu xài riêng. Tổng Thống sống độc thân và theo bà Ngô
Đình Thị Hiệp, thân mẫu Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận cho biết, ông đã tự
nguyện khấn hứa theo nếp sống của một tu sĩ công giáo, trong thời gian lưu
trú tại tu viện Maryknoll ở Lakewood , thuộc tiểu bang New Jersey, năm
1950.
Theo Đại Uý Tùy Viên Lê Công Hoàn cho biết, thưòng ngày mỗi buổi
tối, ông già Ẩn giăng sẵn mùng và sáng sớm lại gỡ ra. Trong suốt chín năm
trời, Tổng thống thưòng dùng bữa một mình, ngay tại một căn phòng trong
Dinh, thỉnh thoảng mới có ông Võ văn Hải cùng ăn, trừ những buổi tiệc tùng
dạ hội. Tổng Thống sống trong một thế giới riêng, gần như cách biệt với gia
đình ông Ngô Đình Nhu. Rất ít khi ông ăn cơm chung với gia đình ông bà Ngô
Đình Nhu. Hoặc nếu có dùng cơm chung với ông bà Nhu, thì ông dùng món
ăn riêng của ông. Vì vậy trong Dinh có hai đầu bếp, một đầu bếp của vợ
chồng ông bà Nhu, một đầu bếp của Tổng Thống.

Tổng Thống ăn uống không có giờ giấc nhất định. Bữa cơm chiều có
khi là 8 hoặc 10 giờ đêm. Khi gặp ai vui chuyện, ông có thể mạn đàm lan
man cả 2 - 3 giờ liền. Ông hay dùng thứ bánh Pâté- Chaud bán ở Bưu- Điện
Sài- Gòn và ông khen là ngon tuyệt.
Thông lệ, mỗi buổi sáng sĩ quan tuỳ viên đem vô phòng Tổng Thống
một xấp báo đủ loại, ông vừa ăn điểmtâm vừa đọc. Thỉnh thoảng có gì đặc
biệt lắm ông mới sang phòng ông bà Nhu ngồi uống nuớc nói chuyện lan
man. Theo sĩ quan tùy viên Lê Công Hoàn cũng như Đại Úy Bằng và ông già
Ẩn cho biết thì anh em ông Diệm và Nhu không mấy khi hàn huyên tâm
sự. Ông Diệm rất kính trọng và vâng lời Đức Cha Ngô Đình Thục theo quan
niêm quyền huynh thế phụ.
Trưóc khi qua Roma dự Cộng Đồng Vatican Đức Cha Thục vào Dinh ở lại ít
ngày. Như thuờng lệ, Đức Cha vào chào anh em Tổng Thống. Theo sĩ quan
tùy viên cho biết thì anh em Tổng Thống rất giữ lễ với nhau, chứ không
suồng sã tự nhiên. Khi về Dinh, Đức Cha Thục thưòng dùng cơm với ông bà
Nhu. Và mỗi lần như vậy, Tổng Thống Diệm lại ghé qua phòng ông em, nhân
tiện đáp lễ ông anh. Đức Cha Thục nói điều gì thì Tổng Thống nghe điều đó.
Tuy nhiên, mỗi lần không vừa ý, Tổng Thống chỉ biết thở dài, cau có và hết
sức bẳn gắt với sĩ quan tuỳ viên. Cũng không mấy khi ông bà Nhu vô phòng
riêng của Tổng Thống, trừ mấy đứa con trai của ông bà Nhu.
Căn phòng riêng của Tổng Thống vừa là phòng ngủ, vừa là chỗ làm
việc, bao giờ cũng có cận vệ gác ở ngoài cửa cùng với một sĩ quan Tuỳ Viên
túc trực ngày đêm, làm việc từng ca thay phiên nhau. Bất kỳ ai thăm viếng,
về phía quân sự đều qua tay sĩ quan Tuỳ Viên Tham Mưu Biệt Bộ Phủ Tổng
Thống sắp xếp, về phía dân sự và ngoại giao đoàn, do Nha Nghi Lễ đảm
trách.
Không kể Đỗ Thọ đã chết, 3 Tuỳ Viên còn sống sau cuộc đảo chính
1963, trong đó có Đại Uý Lê Châu Lộc, cùng Đại Uý Bằng hầu cận, đều cho
biết, họ không hề bị Ông Bà Nhu chi phối. Gặp ông bà ấy thì chỉ chào hỏi
vậy thôi. Họ làm việc trực tiếp với Tổng Thống và làm việc theo kiểu người
nhà, phi nguyên tắc, luật lệ. Vào phòng Tổng Thống lúc nào cũng được, và
cửa phòng Tổng Thống không bao giờ khoá mà chỉ khép hờ. Ngưòi đưọc coi
là ngang ngược, hay gây gổ với bà Nhu là Đại Uý Bằng. Thế giới của Tổng
Thống Diệm là thế giới tình cảm khá khép kín.
Quy tụ quanh Tổng Thống là những ông Chánh Văn Phòng Võ Văn
Hải, Bí Thư Trần Sử, rồi đến 4 sĩ quan Tuỳ Viên, ông già Ẩn, Đại Uý Bằng và
mấy người thân cận khác.

Ngoài ra, Tổng Thống còn thích làm thơ. Và bài thơ Đường luật nói
lên nỗi lòng khắc khoải của ông còn được truyền tụng đến ngày nay. Xin
chép ra sau đây:
* Nỗi lòng
Gươm đàn nửa gánh quẩy sang sông.
Hỏi bến thuyền không lái cũng không.
Xe muối nặng nề thương vó ký (*),
Dường mây rộng rãi tiếc chim hồng.
Vá trời lấp biển người đâu tá?
Bán lợi mua danh chợ vẫn đông!
Lần lữa nắng mưa theo cuộc thế.
Cắm sào đợi khách, thuở nào trông.
[(*) TT mượn điển tích Chu Bá Nha và ngựa Ký là tên loại ngựa
rất khoẻ và dai sức, được dùng để thồ muối rất nặng đi đường
trường]
Ông cũng biết vẽ và nét vẽ rất đẹp. Bức vẽ cuối cùng của ông là ngôi
Thánh đường dự định xấy cất ở khu Phượng Hoàng. Ông đã có ý định không
ra ứng cử Tổng Thống nhiệm kỳ tới và có ý sẽ lui về an dưõng ở Khu Phượng
Hoàng.
Trước đó đã có một dự án chỉnh trang toàn thể Khu Cồn Hến tại Huế
để làm nơi Tổng Thống Diệm trở về vui thú điền viên. Khu này đưọc coi là
một trong mấy khu thơ mộng nhất ở Huế, cách thôn Vỹ Dạ chỉ một con
sông. Khi dự án đưọc trình lên, Tổng Thống không vừa ý và cho dẹp bỏ rồi
tự tay mình phác họa khu Phượng Hoàng. Ngôi Thánh Đưòng cũng tự tay
ông vẽ. Tổng Thống Diệm ưa thích đánh cờ tướng, nhưng không phải là tay
cao cờ. Nhiều lần, trong lúc cao hứng, ông cho gọi Đại uý Bằng và Ngô Đình
Trác vào phòng riêng của Ông, rồi bảo hai ngưòi đánh cờ để ông ngồi
xem. Ông có thể ngồi như vậy trong một hai giờ liền.
Thú vui nhất của Ông là chụp hình và rửa hình. Thỉnh thoảng cao
hứng, ông lại đưa các con ông Nhu ra chụp vài "pô", hay chụp mấy sĩ quan
Tuỳ Viên.
Tướng Lê văn Kim được coi là "người bạn" của Tổng Thống về
phương diện chụp hình và rửa hình. Một lần vào năm 1961, vợ chồng Bác sĩ
Trần Kim Tuyến đang coi ciné ở rạp Đại Nam thì có thuộc viên tìm đến cho
biết: “Tổng Thống điện thoại gọi Bác sĩ vô Dinh gấp”. Hai vợ chồng ông
Tuyến bỏ dở buổi ciné trở vô Dinh, bà vợ ngồi dướí xe đợi từ 10 giờ sáng tới
gần 2 giờ chiều mới thấy ông Tuyến trở ra. Bác sĩ Tuyến được Tổng Thống
tiếp 4 giờ đồng hồ liền không ngoài việc máy ảnh và chụp hình, vì Tổng

Thống mới mua một máy chụp hình hiệu Canon, cho nên gọi ông Tuyến vào
để chí cách sử dụng, mỗi lần như thế ông rất vui và cởi mở.
Đặc biệt là Tổng Thống không thích uống rượu, chỉ cần một ngụm nhỏ là mặt
ông đã đỏ gay. Tuy vậy trong phòng ông cũng có một chai rưọu nho, thỉnh
thoảng ông nhấm nháp một đôi chút. Và những lần như thế là giới hầu cận
đều biết ngay Tổng Thống đang có chuyện vui. Đầu bếp trong Dinh đã phải
chế tạo riêng một loại sâm banh đặc biệt. Loại "Rượu" sâm banh
(champagne) này, thực ra chỉ là nưóc ngọt cho vào chai và khi mở cũng nổ
chan chát và sùi bọt như sâm banh thực thụ, để khi có tiệc lớn với các Đại
Sứ và Quốc Khách, Tổng Thống sẽ dùng loại sâm banh đặc chế này.
Tổng Thống thường sống xa mẫu thân, nên ông rất kính trọng và
vâng lời các anh. Sau khi từ chức Thượng Thư của triều đình Huế (1933),
ông không về sống tại Phú Cam, mà về ở trong một ngôi nhà của anh Ngô
Đình Khôi tại Vĩnh Điện, Quảng Nam. Trong ngôi nhà đó chỉ có ông Diệm và
ông Bằng. Ông Bằng thì lo cơm nước, quần áo và mọi sự cho cựu Thượng
Thư. Một vài tuần, ông lại về Phú Cam một buổi, rồi cứ vài tháng thì lại vào
Nam. Từ đó, ông Diệm đã khép kín cuộc đời. Đi hay về không một ai biết.
Khi ông Ngô Đình Khôi bị Việt Minh sát hại năm 1945, Đức Cha Thục
trở thành ngưòi có ảnh hưởng lớn nhất tới ông Diệm. Qua tập Albums gia
đình họ Ngô, chúng ta thấy Đức Cha Thục và ông Diệm hay cùng nhau chụp
hình, hai người tỏ ra khá tương đắc.
Ai ai cũng biết ông Diệm là người ngoan đạo, vì đó là truyền thống của
gia đình ông, và ít khi ông đi nhà thờ ở ngoài. Tại nhà ông ở Phú Cam, có
nhà nguyện riêng cho gia đình. Chủ nhật có linh mục đến làm lễ tại nhà. Linh
mục Cao Văn Luận từng làm nghi thức tôn giáo nầy ở đây. Riêng bản thân
ông Diệm thì ngày ngày ông rất chăm chỉ cầu kinh. Mặc dù rất ngoan đạo,
nhưng ông đã phân chia phần đạo, phần đời rất rõ rệt. Tôn giáo thuộc đời
sống tinh thần do mỗi cá nhân có quyền lựa chọn . Ông không đưa đạo vào
đời trong sinh hoạt hằng ngày. Từ khi ông làm Tri Phủ Hải Lăng cho đến
khi bị thảm sát vào ngày 2-11-1963, ông không dùng quyền hành
phần đời để phục vụ cho đạo. Nhờ vậy, những người theo phò ông
Diệm trước khi ông về làm Thủ Tướng, rồi làm Tổng Thống, phần
đông là Phật tử, và không ai e ngại rằng khi ông Diệm cầm quyền thì
đạo Phật của họ sẽ bị bách hại. Có những người như ông Võ Văn Hải,
bí thư của ông Diệm hay ông Phạm Thư Đường, bí thư của ông Ngô
Đình Nhu họ có phải là người theo đạo Thiên Chúa đâu, và họ có bị
buộc phải từ bỏ đạo Phật đâu. Có lẽ trong thâm tâm ông Diệm, và cả
ông Nhu nữa, không hề có chủ trương "kỳ thị hay đàn áp tôn giáo".

Vì thế khi cầm quyền, Tổng Thống thường hỗ trợ việc tu sửa
chùa chiền bị hư hỏng ở Huế, như chùa Linh Mụ, chùa Báo Quốc, …
Đặc biệt là chùa Linh Mụ: thắng cảnh và biểu tượng của Huế, thuộc
tài sản quốc gia. Các chùa ấy do các vị vua nhà Nguyễn xuất công
quỹ xây cất. Nhưng đó không phải là tài sản riêng của các vua hay
hoàng thân quốc thích, không là của cá nhân ai hay hội đoàn nào.
Việc TT Ngô Đình Diệm cho xuất ngân sách quốc gia để tu sửa tài sản
quốc gia là một chuyện bình thường. Nhưng có ai không nghĩ rằng
bên cạnh hành động đó, là cảm tình của ông Diệm đối với đạo Phật,
một tôn giáo của đông đảo quần chúng Việt Nam, với một người đang
cầm quyền tự thấy mình là người lo cho dân thì không lo việc tôn
giáo của dân hay sao?
Khoảng năm 1956-57, khi Ngân Hàng Quốc Gia Việt Nam chuẩn bị
cho ra tờ giấy bạc $500, ông Diệm ra lệnh in hình chùa Linh Mụ
trên tờ giấy bạc nầy. Tỉnh trưởng Thừa Thiên-Huế trình ông Cẩn, ông
Cẩn theo dõi việc chụp hình chùa Linh Mụ gởi vào Saigon. Nhiều tấm
hình chụp các lần trước, bị ông Diệm chê, bắt chụp lại cho đến khi
thật hoàn hảo. Sau nầy tờ giấy bạc $500 đầu tiên in hình chùa Linh
Mụ là bắt đầu từ việc như vậy.
TT Ngô Đình Diệm đã chống lại sự can thiệp quân sự của Mỹ vào
Việt Nam. Ông nói: “Nếu quý vị mang Quân đội Mỹ vào Việt Nam, tôi phải
giải thích thế nào đây với dân tộc tôi? Với người dân Việt, hình ảnh hãi hùng
của Quân đội Viễn chinh Pháp vẫn còn hằn sâu trong tâm trí họ. Sự can
thiệp của bất cứ quân đội ngoại quốc nào vào Việt Nam cũng đem lại sự bất
lợi cho Việt Nam” [2].
Có những nguồn tin cho rằng vào ngày 25-08-1963, TT Ngô Đình
Diệm bắt đầu xem xét khả năng bắt tay với Hồ Chí Minh - Bắc Việt, đề xuất
khả năng thành lập chính quyền liên bang[3][4].
Vào ngày 25 tháng 08 năm 1963, có buổi tiệc tiếp tân Đại Sứ Hoa
Kỳ Henry Cabot Lodge. Trong buổi tiệc này, lần đầu tiên ông Nhu gặp đặc sứ
Ba Lan Maneli (trong Ủy Ban Kiểm Soát Đình Chiến). Ông Maneli khoe với
ông Nhu là mình có mối liên lạc trực tiếp với phía Bắc Việt (thông qua Phạm
Văn Đồng và Xuân Thuỷ).
Thế là ông Nhu móc nối với Maneli để tiếp cận với phía Bắc Việt.
Ông Nhu cũng không ngờ rằng toàn bộ tài liệu mật giao cho Maneli thì đã bị
đặc sứ Maneli bán đứng cho CIA. Sau đó, gia đình Maneli được phép tỵ nạn
tại Mỹ (thành phố New York). Trước đó ông Nhu cũng đã 2 lần tiếp xúc với
phía Bắc Việt (thông qua Phạm Hùng và Tạ Đình Đề) tại một khu rừng gần
Ban Mê Thuột và gần Bình Tuy - Phan Thiết. Tạ Đình Đề là bạn học cũ của

ông Ngô Đình Nhu. Tạ Đình Đề là Trung Tá quân báo VC (cận vệ của Hồ Chí
Minh) lúc đó đã lập mưu giả làm một vụ ám sát hụt Hồ Chí Minh. Sau đó, Tạ
Đình Đề làm khổ nhục kế để bị bắt ra toà của Việt Cộng (Toà án Việt Cộng
xử 10 năm tù). Tiếp đó thì Tạ Đình Đề bị trục xuất qua Pháp. Ông Nhu nghi
là giả nên không cho người tiếp xúc với Tạ Đình Đề.
Nhiều người cho rằng chính thái độ cương quyết chống lại sự can
thiệp quân sự của Mỹ trực tiếp vào Việt Nam, đã là nguyên nhân chính dẫn
đến cuộc đảo chính quân sự ngày 1 tháng 11 năm 1963, do một số tướng
lĩnh QLVNCH cầm đầu với sự ủng hộ của Mỹ.

Người viết bài này quen biết pháo thủ Lê Châu Lộc vì vừa là đồng nghiệp
pháo thủ vừa cùng chung đơn vị với nhau trong những năm 1956, 57, và 58
tại Bình Thủy Cần Thơ, và Trảng Bàng Tây Ninh.
Anh là một Sĩ quan Pháo binh Việt Nam Cộng Hòa có quá trình phục vụ và
thăng tiến khá đặc biệt. Tốt nghiệp Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức Khóa 5 - Vì Dân.
Học Pháo Binh Tại Trường Pháo Binh Phú Lợi, tu nghiệp pháo binh ở Châlonssur-Marnes (Pháp) và Fort Sill (Hoa Kỳ), từng là huấn luyện viên ở nhiều
Trường Pháo Binh trong nước (Phú Lợi, Dục Mỹ) và ngoài nước (Fort Sill
USA). Đơn vị chiến đấu đầu tiên Anh phục vụ là Tiểu Đoàn 21 Pháo Binh. Rồi
Trường Đại Học Quân Sự, rồi Lữ Đoàn Liên Binh Phủ Tổng Thống. Cuối năm
1959 Anh là Sĩ quan Tùy viên của Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm cho đến
ngày đảo chính 1-11-1963. Rồi Pháo Binh Quân Đoàn III và Trường Pháo
Binh.
Anh xin giải ngũ sau ngày đảo chính và được giải ngũ năm 1965. Thi tuyển
vào Học Viện Quốc Gia Hành Chánh. Tốt nghiệp Đốc sự khóa 13 và Cao học
Hành chánh khóa 5. Nghiên cứu hậu Cao học về Quản Trị Phát Triển tại các
trường Đại học London, Oslo, Dublin. Tham quan các hệ thống Phát triển và
Phòng vệ tại Do Thái và Ấn Độ. Giảng viên Trường Quốc Gia Công Tác Xã Hội
(Saì Gòn). Cuối năm 1969 Anh tham gia Liên danh Bông Huệ của Luật sư
Nguyễn Văn Huyền, đắc cử vào Thượng Nghị Viện VNCH. Anh là Nghị sĩ cho
đến 30 tháng Tư Đen, 1975.
Khi lưu vong ở nước ngoài, trong suốt 23 năm (1975-1998), cựu pháo thủ Lê
Châu Lộc hoạt động không ngừng ở khắp Á, Âu, Phi, Mỹ cho công việc cứu
trợ những người tỵ nạn Cộng sản. Phần quan trọng hơn gồm việc thiết kế và

điều khiển các dự án chương trình viện trợ phát triển vững bền cho các quốc
gia trong khối đệ tam thế giới khắp Á, Phi, Đông Âu và Trung Đông. Anh về
hưu năm1998 tại Hoa Kỳ. Mặc dầu Anh đang hưu trí, người ta vẫn thấy Anh
xuất hiện trong các hoạt động truyền thông, xã hội, chính trị khi cái lão và
cái bệnh không “hành hạ” Anh quá mức.
Người viết, cũng như những ai từng quen biết Anh trong Pháo binh, trong
Thượng viện, hoặc ở các lãnh vực hoạt động khác của Anh, đều tìm thấy nơi
Anh một người bạn, người cộng sự, người chỉ huy vui vẻ, từ tốn, năng động
trong công việc, có tinh thần trách nhiệm, có đạo tâm, và đáng tin cậy.
Người viết nghĩ rằng bạn đồng đội trong quân ngũ cũng muốn nghe người
bạn này hiện là một trong số ít nhân chứng sống còn lại kể cho biết một vài
việc đơn sơ về Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Lại nghĩ Binh chủng Pháo Binh
VNCH trước kia, có một pháo thủ như thế trong hàng ngũ, hẳn cũng là hảo
sự. Vì muốn “tốt đẹp khoe ra” nên đã hơi dài dòng một chút về Anh Lê Châu
Lộc.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một con người lịch sử. Ông là Tổng Thống đầu
tiên của Việt Nam tự do và là vị sáng lập nền Cộng Hòa Việt Nam. Sau chín
năm cầm quyền đã bị thảm sát bởi chính kẻ đồng minh Ông tin cậy, bởi
chính hàng khanh tướng Ông tạo ra. Khi Ông nằm xuống, những người mưu
giết Ông và cộng sản thù ghét Ông đã bêu xấu Ông tàn tệ bằng những điều
tiếng bịa đặt bỉ ổi, bằng những sự thật bị bóp méo để chạy tội, để lấp liếm
những ý đồ xấu xa, những tâm địa phản phúc. Đến nay đã 45 năm qua,
người đời vẫn còn nhắc tới Ông. Vẫn còn người không ưa, vẫn còn người
thương tiếc. Vẫn cỏn lời bôi bác, vẫn còn lời bênh vực. Tuy nhiên những sự
thật lịch sử liên quan tới Tổng Thống Ngô Đình Diệm đang dần được sáng tỏ
nhờ những phát hiện từ nhiều tài liệu được giải mật từ phía Moscou, Peking,
Hà Nội và Washington, từ lời tuyên bố hoặc bài viết của những người phản
tỉnh, và tiết lộ của nhiều nhân chứng đáng tin. Nhà biên khảo Minh Võ đã
công phu gom góp rất nhiều những ý kiến trái ngược đó vào một cuốn sách
đặc biệt: “Ngô Đình Diệm, lời khen tiếng chê” nhằm trình bày vàng thau
trước công luận và trả lại công đạo cho một vị Tổng Thống mà đức hạnh ngời
ngời không ai bôi đen được, và mục tiêu chính trị suốt đời chỉ là mưu cầu độc
lập toàn vẹn chủ quyền, tự lập cho đất nước, tiến bộ, tự do và nhân phẩm
cho người dân, an lạc, thịnh vượng cho đời sống.

Đại úy Lê Châu Lộc được Tổng Thống Ngô Đình Diệm chọn để làm một vài
công tác đặc biệt khoảng cuối năm 1958 và sau đó hơn một năm được chọn
làm Sĩ quan Tùy viên. Trong thời gian ở gần Tổng Thống, chắc chắn Anh
thường được nghe và thấy lời nói và sinh hoạt hằng ngày của vị lãnh đạo
quốc gia nhưng không thấy Anh viết ra hoặc kể lại. Hình như Anh không
muốn dây dưa vào cuộc đôi co về người đã khuất mà Anh rất mực kính
trọng. Đã nhiều lần tôi (người viết bài này – LVT) ngỏ ý muốn được Anh kể
cho nghe những mẩu chuyện nhỏ mặt thấy tai nghe đó mà Anh cỏn nhớ
được vể Tổng Thống Diệm. Mãi gần đây Anh mới đồng ý, vì có độ lùi thời
gian và thuận lợi cho sự trả lại chân lý cho lịch sử Việt Nam. Anh cũng muốn
bầy tỏ tình nghĩa anh em với vong linh các anh hùng bỏ mình vì chính nghĩa
dân tộc và tập thể những chiến sĩ quốc gia còn ngậm hờn nơi đất khách.
a- Về cận thần - Ai là những cận thần của Tổng Thống?
Là một sĩ quan tùy viên (SQTV), Lê Châu Lộc làm việc hằng ngày sát cạnh
Tổng Thống, tiếp xúc và sinh hoạt với các vị có tên tuổi sau đây: Bác sĩ Bùi
Kiện Tín, Y sĩ riêng của Tổng Thống, Ông Bí Thư Trần Sử, Ông Chánh Văn
phòng Đặc biệt Võ Văn Hải, Ông Đổng Lý Quách Tòng Đức, Ông Phó Đổng Lý
Đoàn Thêm, Ông Tổng Thư Ký Nguyễn Thành Cung, Ông Phó Tổng Thư ký
Nguyễn Văn Cẩn, Ông Tôn Thất Thiết, Sở Nội dịch Phủ Tổng Thống (PTT).
Ông Trương Bửu Điện làm Giám Đốc Nha Báo Chí, Ông Tôn Thất Thiện, một
trong 4 hay 5 người theo Thủ Tướng Ngô Đình Diệm về nước, giữ chức vụ
Tổng Giám Đốc Việt Nam Thông Tấn Xã và cũng là thông dịch viên chính
thức của Tổng Thống. Sau đó Ông Trương Bửu Khánh tiếp giữ chức vụ Tổng
Giám Đốc Việt Tấn xã. Ông Hoàng Thúc Đàm làm Giám đốc Nha Nghi Lễ.
Bên phía quân sự thì có Tham Mưu Trưởng Biệt Bộ Phủ Tổng Thống, trước
chính biến 1960 là Trung tá Cao Văn Viên được bổ nhiệm Tư Lệnh Lữ Đoàn
thay thế Nguyễn Chánh Thi, về sau thăng Đại tướng giữ chức vụ Tổng Tham
Mưu Trưởng . Tiếp nối bởi Trung tá Lê Như Hùng, chỉ huy cao cấp của Thủy
Quân Lục Chiên. Sĩ quan lái phi cơ Tổng Thống là Trung tá Phan Văn Sang,
sau này thăng Chuẩn tướng Không quân. Lữ đoàn Liên Binh Phòng Vệ Phủ
Tổng Thống do Trung tá Lê Ngọc Triển, sau này thăng Thiếu tướng, với nhiều
sĩ quan xuất sắc khác như Thiếu tá Nguyễn Hữu Duệ, sau lên Đại tá Tham
Mưu trưởng, Đại úy Nguyễn Văn Của về sau thăng Đại tá Tư lệnh Lữ đoàn IV
Thiết giáp.

Dưới lầu là Văn phòng Ông Ngô Đình Nhu, Cố vấn Chính trị, phụ tá lỗi lạc mà
bạn hay thù đều nể trọng, có Trung tá Phạm Thư Đường, Đại úy Nguyễn
Ngọc Hạp, về sau thăng Trung tá. Họ đều là những sĩ quan trọng danh dự và
trách nhiệm.
Tổng Thống có trước sau 12 Sĩ quan Tùy viên. Trong số này có 5 người về
sau thăng Tướng trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Nên kể các Tướng
Huỳnh Văn Lạc, Hồ Trung Hậu, Đề đốc Diệp Quan Thủy, Hồ Văn Kỳ Thoại,
tất cả về sau đều là Tư lệnh các đại đơn vị tác chiến khắp các vùng Chiến
thuật. Một vị tử trận là Đại tá Trương Hữu Đức, Thiết giáp, thăng hàm Chuẩn
tướng. Số còn lại đều lên sĩ quan cao cấp, trong số có Trung tá Nguyễn Cửu
Đắc. Chỉ trừ Đại úy không quân Đỗ Thọ rất tiếc tử nạn phi cơ khi hãy còn trẻ
và Đại úy Pháo Binh Lê Châu Lộc, thương nghị sĩ VNCH (69-75).
Tùy nhu cầu công việc và chương trình hành động của Tổng Thống, Sĩ quan
Tùy viên giữ vai trò từ nhỏ như lo bút viết giấy tờ, đến việc quan trọng hơn
như mời đón và cập nhật sổ diện kiến từ cấp Bộ trưởng Chánh phủ, Đại biểu
Vùng Chiến Thuật, Tổng Tham Mưu Trưởng và các Tư lệnh, Tỉnh trưởng đến
Giám đốc các Nha sở Trung ương, các nhà Bác học, Giáo sư, Thân hào nhân
sĩ v.v.. Một trong những vai trò quan trọng khác thuộc lãnh vực nghi lễ, liên
hệ đến việc mời đón, đưa tiễn các khách ngoại quốc (đại sứ, tướng lãnh
v.v…) . Hằng năm bàn giao công vụ đôi ba lần cho các vị tướng lãnh được
Tổng Thống chỉ định làm Sĩ Quan Tùy viên Tổng Thống trong những dịp đại
lễ, như Quốc Khánh hay công du quốc ngoại. Những ngày như vậy lại cực
hơn vì phải phò tá sát cánh từng phút đàn anh Sĩ quan tùy viên mang sao
này.
Nhìn kỹ quanh vòng các cộng sự viên tiếp cận trong hay ngoài khuôn viên
Phủ Tổng Thống, ta thấy có đủ thành phần Trung Nam Bắc, hầu hết theo
đạo Ông Bà hay đạo Phật. Thí dụ Tiến sĩ Tôn Thất Thiện (còn sống ngoài cửu
tuần) là một Phật tử thuần thành, một rường cột của Đại học Vạn Hạnh sau
này. Ông Đổng lý Quách Tòng Đức là một trong rất ít Đốc Phủ Sứ từ trào
Pháp thuộc, được nể vì và kính trọng có phần trội hơn Phó Tổng Thống
Nguyễn Ngọc Thơ về tài đức và liêm sỉ. Thân phụ Ông Đổng lý là người Việt
gốc Hoa, nói tiếng Việt chưa thông, chủ một tiệm bách hóa nhỏ tại chợ Cà
Mau, được Tổng Thống ghé thăm một lần.
b- Về đời sống hằng ngày.

Tổng Thống có lối sống đơn giản, thanh đạm của một nhà nho Việt Nam.
Giường ngủ đặt ngay trong phòng làm việc. Phía sau ghế bành và bàn tròn
dùng làm việc và ăn uống, kê một cái giường rộng lối một mét, sạp nẹp gỗ,
lót chiếu bông để ngủ. Khi nào “thân thể bất an” mới cho trải thêm một
miếng nệm bông gòn mỏng.
Ngoài giờ làm việc, Tổng Thống mặc áo dài thâm, đi dép. Lúc làm việc mà
không có tiếp khách, Tổng Thống cũng mặc áo dài đen, xem chừng như
thoải mái hơn. Bình thường mặc âu phục, áo chemise dài tay, thắt cà vạt
đậm mầu, khi có khách thì khoác áo bành tô vào. Lúc tiếp khách ngoại quốc
thì chải chuốt hơn với bộ đồ “sat kinh” trắng hay quốc phục áo dài gấm khăn
đống đen. Đi thăm viếng bên ngoài hay kinh lý toàn quốc thì mặc đồ tây
mỏng, đội nón nỉ và xách gậy, có khi mang giầy ống lội bùn.
Mỗi ngày của Tổng Thống thường khởi sự bằng một Thánh lễ lúc trời chưa
sáng, do các linh mục tuyên úy hay bạn hữu dâng. Chấm dứt một ngày dài
mệt nhọc bằng quì gối cầu nguyện âm thầm bên giường (đôi khi cả giờ, hai
cánh tay dang rộng). Cửa đóng kín, sĩ quan tùy viên hay hầu cận cần gì lắm
mới ra vào.
Sau thánh lễ, đọc nhiều sách, tạp chí, duyệt báo (Anh, Pháp và Việt ngữ, đôi
khi Hán văn). Kế dùng lót lòng, thường là cháo trắng với dưa món, uống một
tô trà nổi bọt. Một đôi lần sĩ quan tùy viên được bảo :”Nè mi ăn coi, ngon
lắm”. (Sĩ quan tùy viên dạ dạ cám ơn, nhưng bụng thì đòi ăn hàng ngoài
Thanh Thế dễ nuốt hơn nhiều).
Sĩ quan tùy viên nhắc thay y phục theo sự cố vấn của Nha Nghi lễ. Tiếp theo
là một chuỗi công việc không ngừng tới một hai giờ trưa: thường khởi đầu là
Bác sĩ Tín thăm hỏi sức khỏe của Tổng thống, kế đến là Ông Bí thư hay Ông
Chánh Văn PhòngĐặc Biệt, các Ông trong Văn Phòng Đổng Lý, Văn Phòng
Tổng Thư Ký, Sĩ quan Tham Mưu Biệt bộ, các vị thuộc Nha Nghi lễ, Nha Báo
Chí và Việt Nam Thông Tấn xã. Chấm dứt phần này vào khoảng 9 giờ sáng.
Trong vòng đầu này, Tổng Thống chỉ thị Sĩ quan Tùy viên mời hay nhắc các
vị trong Hội Đồng Chính phủ, trong Bộ Tổng Tham Mưu, các Tư lệnh Vùng,
Sư Đoàn hay Tỉnh trưởng cần gập. Sĩ quan tùy viên cũng trình Tổng Thống
các vị thẩm quyền Trung Ương hay địa phương muốn diện kiến trình việc và
nhắc Tổng Thống chương trình hội kiến với các Đại sứ, khách ngoại quốc

theo như Nha Nghi lễ đệ trình.
Ít thấy Tổng Thống ăn trưa trước 1 giờ. Có khi ăn trễ vào lúc 3 giờ. Thường
cơm trưa thanh đạm, nhiều khi chỉ đôi ba cái bắp còn non, và tô trà Huế.
Hầu cận đóng cửa phòng lối nửa tiếng đến một giờ, rồi làm việc lại. Bưổi
chiều thường dùng để suy tư, động não chiều sâu, chiến lược, có khi một
mình. Đôi khi với những cộng sự viên xa gần được mời gọi riệng.
Không có giờ giấc ấn định cho một ngày dài làm việc. Khi có người trong
thân tộc tới thăm nhất là Đức Cha Ngô Đình Thục từ Vĩnh Long lên hay sau
này từ Huế vào, thì Tổng Thống nghỉ sớm hơn một chút, vui vẻ viếng thăm,
dùng cơm v.v.. Những lúc có các cháu chạy từ phía Ông Bà Cố Vấn sang
thăm , thì cười vui, trẻ trung hẳn lại. Cơm chiều nhiều món ăn hơn, nhưng
những món ăn quí vẫn là các món ăn Huế quen thuộc mà “ngoài nhà” gởi
vào. Không uống rươu nhưng hút thuốc Melia thì hơi nhiều.
Buổi tối tiếp tục duyệt hồ sơ một mình, đôi khi cho mời những học giả,
chuyên gia tham khảo về những vấn đề Tổng Thống lưu tâm cách riêng. Lúc
xây cất lại Dinh Độc Lập và các tỉnh quận lỵ mới trên các mật khu địch và
vùng hẻo lánh, Tổng Thống thường cho mời Kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, bàn
thảo về kiến trúc và thiết kế đô thị đến quá nửa đêm. Tổng Thống trực tiếp
chỉ đạo việc thiết định phối trí phòng ốc Dinh Độc Lập với sự cố vấn của Kiến
trúc sư lừng danh thế giới này.
Đến đây phải nhắc đến Ông Ẩn, có thể gọi là “người nội trợ” đã theo phò tá
Tổng Thống từ khi làm quan. Rất trung thành, khiêm tốn, hy sinh, kín đáo
giúp Tổng Thống sinh sống hằng ngày. Dưới bếp thì có “bà bếp già” lo nấu
ăn, trang trải $50 mỗi ngày cho phần ẩm thực của Tổng Thống, Ông Ẩn, Ông
Bằng một sĩ quan hầu cận khác cũng rất trung kiên. Khi cần may mặc, Ông
Ẩn hay Ông Bằng cho mời Ông Chua, chủ tiệm may âu phục ngoài phố vào
đo cắt.
c- Về giải trí
Phần lớn thì giờ của Tổng Thống là để làm việc. Giải trí rất ít với những thú
tao nhã quen thuộc. Đọc sách xem các tuần san Pháp, Anh, và Việt ngữ, rất
thích tập san chuyên về máy ảnh, hình ảnh như Photography. Tổng Thống
rất thích máy ảnh và kỹ thuật chụp ảnh. Ở đây phải nhắc tới Ông Hà Di, một

người Việt gốc Hoa có thể kể là nhiếp ảnh viên chính thức của Phủ Tổng
Thống. Tổng Thống cũng rất thích kiến trúc nên thích nói chuyên với Kiến
trúc sư Ngô Viết Thụ.
Một thú giải trí khác là trồng tỉa hoa hồng. Mỗi lần lên nghỉ ở dinh số 2 Đà
Lạt, thường để cả giờ chăm sóc các hàng hoa hồng. Cỡi ngưa đi quanh đồi
núi cũng là một thú vui nữa. Sĩ quan tùy viên cỡi ngựa theo Cụ có Đại tá
Thiết giáp Trương Hữu Đức, sau tử trận tại mặt trận giải tỏa An Lộc truy
thăng Chuẩn tướng và Đại úy Pháo binh Lê Châu Lộc. Đôi chiều nhàn rảnh
rỗi một chút, thì xuống thăm ngựa dưới chuồng phía cổng Nguyễn Du. Sĩ
quan tùy viên phải nhớ bỏ vội vào túi vải cục đường để khi Tổng Thống chìa
bàn tay ra phía sau ngoắc ngoắc xin đường cho các con ngựa, thì trao ngay
vào tay một hai cục đường. Các con ngựa xem chừng biết rõ Tổng Thống,
nên thân mật kê mũi vào sát mặt Tổng Thống thở mạnh, đôi bên xem chừng
thích thú lắm.
Khi đi ngang dẫy nhà nhân viên phục dịch công xa và đoàn mô tô hộ tống,
Tổng Thống không quên thăm hỏi bằng những lời thân thương gọi vợ con
của họ là “thím và các cháu”. Các bà vợ trong trại gia binh đều nhắc nhở một
cách thích thú thân tình chuyện Tổng Thống gọi các bà là “các thím”. Trung
úy Nhan, tài xế cho tất cả các cuộc xê dịch và lễ lạc rất được lòng tin cậy của
Tổng Thống, có căn nhà ở luôn tại đây.
d- Về Kinh lý
Tổng Thống thích thăm viếng đột ngột xã ấp, đồn bót hẻo lánh, trại gia binh,
phường xóm , chợ búa, đền chùa để tìm hiểu tình hình, gần gũi dân chúng
và binh sĩ. Có lẽ trong cả nước và cả Quân đội không có ai biết nhiều nơi,
nhiều chốn bằng Tổng Thống. Từ núi rừng Cao nguyên xuống các vùng cận
sơn, ven biển Nam Hải ra tận Cù lao Ré hay Côn đảo, vùng mật khu miền
Đông xuống tận vùng mật khu miền Tây, từ Cà Mau, Bến Tre, Hậu Nghĩa,
Phước Long, Phước Thành, Quảng Đức, Bến Giàng, A Sao, A Lưới.. Bạn có
biết Măng Bút ở đâu không?. Tổng Thống đã đáp xuống đó trong một ngày
mưa âm u bằng phi cơ caribou do Trung tá Sang lái. Phi công phải bay lượn
vòng quanh hơn nửa giờ chờ có một chỗ trống giữa đám mây đen để chui
đầu đáp: thành công nhưng bánh trước máy bay chỉ còn cách đầu phi đạo (là
hố núi) lối mười thước, lún sâu xuống bùn. Cũng tại vì Tổng Thống nhứt định
phải thăm tiền đồn đó cho được. Thiếu tướng Khánh đến trước bằng một phi

cơ L19, may mắn cũng không sao, nhưng bánh lái máy bay gẫy lìa. Tổng
Thống đã xin lỗi vì tất cả mọi người trên máy bay đã ói mửa, ngoại trừ phi
hành đoàn, Tổng Thống và Sĩ quan Tùy viên vẫn như thường.
Nhắc lại chuyện đi kinh lý, Đại úy tùy viên Lê Châu Lộc có một lời thú như
sau: Những chuyến xuất hành khỏi Dinh Độc Lập gần như hằng tuần, đa
phần cuối tuần, đã nhiều lần khiến Anh phát bệnh, tự hỏi có thể phục vụ dài
lâu được không. Không lấy làm lạ một số các sĩ quan tùy viên trước đã xin
trở về đơn vị sớm vì hao mòn (burnt out). Hai lần, sau năm thứ nhất và sau
năm thứ hai, Anh Lê châu Lộc xin trở về đơn vị, hai lần bị “gội xà phòng” rất
kỹ. Nhưng vào những năm chót của Tổng Thống càng thấy tình hình khó
khăn càng thương Ông Cụ, nên chấp nhận tiếp tục gian lao gọi là noi gương
chút
ít.
Thật ra không phải tất cả các chuyến kinh lý đều cực như chuyến ăn lễ Giáng
Sinh ở Đầm Dơi, ghế bố xếp căng ra trên nền ngập nước bùn lõm bõm.
Những chuyến về Huế, thăm Cố đô, thăm Bà Cụ Cố, thăm Phú Cam thật thư
thả vui vẻ. Sau khi theo Tổng Thống lên lầu ọp ẹp, vào phòng ngủ đầy mùi
mốc, để gởi cái cặp, Sĩ quan tùy viên được Cụ khuyến khích đi thăm thú
Huế. Phần Cụ thì thẳng xuống nhà ngang lợp mái tranh dầy, thăm viếng Mẹ,
cơ hồ như quên hết mình là ai, quên mọi ưu tư phiền muộn, hỏi han như
người con nhỏ.
e- Vài mẩu chuyện khó quên.
Chuyên người lính quì gối. Trong một chuyến kinh lý miền Trung, khi duyệt
qua hàng rào dân chúng, có hàng lính đứng trước, Tổng Thống đang bước sải
nhanh tay cầm nón vẫy chào dân chúng đang hoan nghênh Tổng Thống,
bỗng dừng lại: một binh sĩ lớn tuổi qùi gối xuống để chào Tổng Thống khi
bước ngang qua. Tổng Thống lùi lại một bước, đỡ anh lính dậy và nói lớn vào
tai anh :”Làm lính không có qùi, chỉ đứng nghiêm chào kiểu lính”. Vỗ nhẹ
đầu Anh lính rồi tiếp tục đi.
Chuyện đi thăm Thầy để cám ơn. Vào đầu năm 1962, sau cuộc bầu cử Tổng
Thống nhiệm kỳ II thành công. Một hôm Tổng Thống dậy sớm chỉ thị Sĩ quan
Tùy viên Lê Châu Lộc đưa Cụ xuống Chùa để cám ơn Quí vị cao tăng tu sĩ
Phật giáo đã ủng hộ Cụ trong kỳ bầu cử vừa qua. Chỉ thị “cuộc đi thăm phải
đơn sơ, thân tình và trước giờ thành phố thức dậy đễ tránh kẹt xe tội dân

chúng.” “Mình đi một xe”. “Thưa ai lái”. “Thì mi lái, khỏi hộ tống rườm rà”.
“Thưa Cụ Không nên, phải có an ninh tối thiểu, theo qui luật điều hành ấn
định”. “Cha sao mà khó vậy-Thôi được đi lo ngay”. ”Thưa Cụ phải cho Quí
Thầy hay để chuản bị, ít ra là nửa giờ trước”. “Ừ nhớ xin các Thầy hãy tự
nhiên, đừng lo ngại, vui hơn”. Đoàn xe ngắn nhất, êm ái nhất: một xe cảnh
sát Đô Thành dẫn đầu không đèn chớp, không còi hụ. Trung úy Nhan lái xe
Tổng Thống có Sĩ quan Tùy viên ngồi bên. Và xe cận vệ đoạn hậu. Đến nơi
thấy các Thầy còn đang lăng xăng sắp hàng hai bên ngoài vào, Tổng Thống
hơi ái ngại, nhưng rồi dấn bước, vẫy nón chào hai hàng Tăng Ni. Bỗng có
một tăng ni trẻ bước ra :”Kính Chào Tổng Thống”.”À thầy về rồi à”. “Dạ, mới
mấy hôm nay, chưa kịp vào cám ơn Tổng Thống”. “Không sao, tôi biết học
hành xong hết rồi mà,. Khi tiện nhờ Ông Sĩ quan đây đưa vào thăm tôi”. Sau
đó mới biết tu sĩ này là Đại Đức Thích Quảng Liên, được Tổng Thống gởi đi
học ở Michigan State University Hoa Kỳ, thành đạt, sau mở Trung Học Bồ Đề
ở Cầu Ông Lãnh.
Sau khi Tổng Thống dùng xong trà với các Thầy và bầy tỏ lòng cảm ơn đối
với các Thầy và Phật tử, một vị Thượng Tọa bỗng đứng lên thưa lớn ”Kính
thưa Tổng Thống, anh em chúng tôi có một chuyện buồn Tổng Thống”. Sửng
sốt, Tổng Thống nói :”Cám ơn Thầy nói thẳng, xin cho tôi biết chuyện chi”.
“Kính thưa Tổng Thống, anh em chúng tôi vừa được tin bên Colombo cho hay
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa có gởi tặng Đức Đạt Lại Lạt Ma một số tiền
lớn là 10000 mỹ kim. Sao Tổng Thống không cho anh em chúng tôi biết để
chia vui?”. Hơi bối rối một chút, Tổng Thống ngẩng đầu lên nói :”Dạ, tôi nghĩ
đó chỉ là bổn phận mình phải làm, không nên nói ra. Đức Đạt Lại Lạt Ma vừa
rời Tây Tạng lưu vong, bôn ba cực khổ ở Nepal và miền Bắc Ấn Độ. Tôi được
tin rất thương xót, nên sẵn có số tiền vừa nhận được của Viện Magsaysay
thưởng cho một vị lãnh đạo xuất sắc trong năm của miền Á Châu Tụ Do, tôi
vội vã gởi Ngài để chi dùng khi gặp nạn. Bổn phận thôi. Vả chăng Ngài là
đấng lãnh đạo tinh thần sáng chói ớ Á Châu, chỉ có sức mạnh hữu thần
chống lại độc tài vô thần, xứng đáng cho ta ngưỡng mộ noi gương và hỗ
trợ”.
Chuyện lá cờ. Hôm đó Tổng Thống đi kinh lý tỉnh Kiến Tường. Khi phi cơ đáp
xuống phi trường thì đã có đông đảo dân chúng đứng nghênh đón, dọc dài
hai bên khán đài, cạnh phi đạo. Phi cơ taxi chậm vào bãi đậu thì bỗng nhiên
Tổng Thống hỏi Sĩ quan Tùy viên ngồi xéo phía sau “Anh có thấy gì không?”.
Thưa dân chúng đông và có cờ”. “Cờ gì vậy?”. Thì ra nhìn lại mới nhận ra cờ

vàng trắng của Vatican, không có mấy cờ Việt Nam. Tổng Thống nện gậy
xuống sàn phi cơ và ra lệnh trở về :”Đây không phải là xứ Vatican, đây là xứ
Việt Nam, vậy cờ Việt Nam đâu?”. Trung tá Sang vội bước xuống cản ngăn.
Sĩ quan tùy viên :”Thưa Cụ có thể đồng bào già trẻ lớn bé đã đợi chờ Cụ từ
hồi 3 giờ khuya, bây giờ Cụ bỏ về thì họ sẽ buồn biết mấy”. Hạ hỏa tức khắc,
máy bay vào chổ đậu, cửa mở, Thiếu tá Tỉnh trưởng (tên Nhựt?) bước lên
chịu lỗi và xin Cụ cho nửa giờ để thu vén lại. Nửa giờ sau, cờ xí Việt Nam
Cộng Hòa phất phới bay theo gió lộng Đồng Tháp, Tổng Thống bước xuống đi
dài theo tường dân chúng, hớn hở và vui vẻ. Cả ngày thăm viếng, không biết
mệt, chiều về hầu như quên hẳn chuyện buổi sáng.
Ngày nọ đi qua đường Võ Tánh Phú Nhuận, Tổng Thống thấy trước một trụ
sở nhỏ có treo một lá cờ quốc gia phai mầu và rách. Bèn ra dấu cho Thiếu tá
Nguyễn Đức Xích tỉnh trưởng theo về dinh Gia Long. Tội nghiệp Thiếu tá Tỉnh
Trưởng bị xát xà bông mấy phút dài, để luôn nhớ giá trị thiêng liêng của
quốc kỳ và bổn phận dậy dân kính trọng.
Lần thứ ba, Tổng Thống đọc tuần san Pháp (nếu không lầm tờ “Le courrier
du Việt Nam” do nhà báo Lefevre chủ biên), lật trang chót có hình Phật Đài
lớn đẹp. “Anh có thấy lá cờ quốc gia nào ngoài cờ Phật Giáo không?”. Quả
thật không thấy cờ quốc gia. Tổng Thống có vẻ chua chat “Mình khuyến
khích xây Phật Đài to lớn để thế giới qua lại ngoài khơi nhận thức giá trị tâm
linh của dân tộc Việt Nam, thế mà không thấy một lá cờ quốc gia biểu tượng
Việt Nam, nước này là nước nào đây?”. Rồi lấy một miếng bristol trắng cở
10X15 Tổng Thống viết ngay bằng bút chì mỡ đỏ chị thị như sau “….bất câu
tôn giáo nào, khi treo cờ tôn giáo phải treo cờ quốc gia, theo đúng nghị định
Bộ Nội Vụ đã ban hành…………”. “Anh trao cho Ông Đổng Lý để gởi văn thơ
nhắc nhở rộng rãi”. Sau đó không lâu xảy ra vụ cờ Phật Giáo Huế, vụ nổ ở
Đài Phát Thanh và đưa đến cuộc phản loạn của một số tướng lãnh tham tiền
ngày 1 tháng 11 năm 1963 mà hậu qủa vẫn còn dai dẳng đến nay. Anh Lê
Châu Lộc nhớ mãi chỉ thị này nhờ cụm từ khá đặc biệt “bất câu là tôn giáo
nào”, cách nói hơi lạ thuở xưa, khác với cách nói của Anh “bất kỳ là tôn giáo
nào”.
Trên đây là những mẩu truyện thật về Tổng Thống Ngô Đình Diệm do Pháo
thủ Lê Châu Lộc, Sĩ Quan Tùy Viên của Tổng Thống kể theo những gì mắt
thấy, tai nghe. Người viết ghi lại để những ai quan tâm tìm hiểu về Tổng
Thống Diệm có tài liệu đọc thêm hoặc tùy nghi xử dụng.

2- "HỒI KÝ" CỦA CỐ Đ/TÁ NGUYỄN HỮU DUỆ VỀ GIA ĐÌNH NHÀ NGÔ

Đại Sứ NGÔ ĐÌNH LUYỆN
Nhân dịp ông Ngô Đình Luyện từ Pháp qua Mỹ thăm Đức Tổng Giám Mục
Ngô Đình Thục đang nghỉ ở dòng Đồng Công tại Missouri, lúc ấy gần ngày
giỗ Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nên anh Nguyễn Văn Nghi và tôi mời ông
đến San Diego dự lễ giỗ ngày 1 tháng 11, sau đó đến Orange County dự lễ
vào ngày 2 tháng 11. Ông đến San Diego sớm, nên ở chơi với tôi hơn một
tuần.
Khi ở nhà tôi, tối nào ông và tôi cũng nói chuyện đến khuya, có khi đến 2,
3 giờ sáng. Tôi đã hỏi ông được nhiều chuyện của gia đình, và nhiều việc
quốc gia nữa, mà tôi chưa được đọc ở sách nào. Tôi xin kể ra đây để các sử
gia có thêm tài liệu về Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và nền Đệ Nhất Cộng
Hoà do ông thành lập.
a- Tại sao Ông Diệm nhận lời về làm Thủ Tướng năm 1954?

Theo lời ông Luyện kể, trước đó, mỗi lần muốn thay đổi Thủ Tướng, Quốc
Trưởng Bảo Đại đều mời ông Luyện đến, để nhờ thuyết phục Ông Diệm lập
nội các. Nhưng Ông Diệm đều từ chối, vì biết nếu về mà còn người Pháp chỉ
huy, thì cũng chả làm được gì, chẳng khác gì khi ông được mời làm thượng
thư Bộ Lại ngày Bảo Đại mới lên ngôi.
Ông Luyện và Bảo Đại là bạn thân từ thuở nhỏ, cùng học với nhau thời thơ
ấu ở Pháp, vì vậy hai người thân thiết với nhau như anh em ruột. Bảo Đại có
nhiều người bạn Pháp cũng như ông Luyện, nhưng đối với ông Luyện thì Bảo
Đại thân hơn, vì hai người cùng học một thầy người Việt Nam do triều đình
cử sang dạy về lễ nghi, lịch sử và cách xưng hô cùng luật lệ của triều đình
Việt Nam, hầu khi Hoàng Đế về chấp chánh thì đã sẵn sàng.
Vị thượng thư mà triều đình cử sang là người cao lớn, đen, và mắt trông
hơi dữ dằn. Triều đình hy vọng nhờ vị thầy học này, Hoàng Đế sẽ nể nang
hơn. Ông Luyện có nói tên vị thượng thư này cho tôi nghe, nhưng nay tôi
quên mất rồi (hình như là cụ thượng Thứ thì phải)
Lúc ấy Hoàng Đế đã khá lớn, ông rất thông minh và thích thú khi học về
lịch sử và quyền hạn của nhà vua. Mỗi lần ông đến học, thầy giáo phải quỳ
để đón và cách xưng hô rất là kính cẩn, luôn miệng phải thưa là “Tâu Ngài”.
Ngoài ra, triều đình cũng cử thêm một số thị vệ để hầu hạ Hoàng Đế nữa.
Vì được trọng vọng như vậy, đôi khi Hoàng Đế mải chơi tennis hay cưỡi
ngựa mà bỏ học, ông Luyện lại được thầy sai đi mời Hoàng Đế về. Khi ông đi
mời Hoàng Đế, bao giờ ngài cũng về ngay, và xin lỗi thầy. Ông Luyện và
Hoàng Đế nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, xưng “mày tao” (tu-toi) với
nhau. Nhưng ở trong lớp thầy Việt Nam thì nói với nhau bằng tiếng Việt, ông
Luyện cũng thưa là “Tâu Ngài”. Thầy bao giờ cũng để sẵn bánh kẹo, nhất là
chocolat, để Hoàng Đế và ông Luyện ăn, ngoài ra thị vệ phải hầu trà.
Ông Luyện kể thêm: Khi Hoàng Đế hồi loan, Ngài nhiều lần căn dặn ông
Luyện khi về nước phải đến gặp ngài. Khi ấy ông Luyện còn phải ở lại để học
thêm một thời gian nữa. Sau đó, ông đậu kỹ sư và về Việt Nam được bổ đi
coi điền địa của hai tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, ăn lương ngạch Tây nên
khá giầu (điền địa là cadastre). Có lần Hoàng Đế đi kinh lý các tỉnh Quảng
Nam, Quảng Ngãi, Qui Nhơn, có khâm sứ đi theo, các quan đi đón đông lắm,
trong số đó có ông Luyện. Khi gặp ông, ngài ôm chầm lấy và la ông bằng
tiếng Pháp: Tại sao khi về không đến thăm tôi? Và vẫn “tu, toi” với ông như
khi ở Pháp. Ngài giới thiệu ông với ông khâm sứ rằng “Hai chúng tôi là amis
d’enfance”. Và ngài bắt ông Luyện tuần tới phải về thăm ngài.

Khi ông Luyện đến thăm, ngài đón tiếp rất niềm nở và mời hoàng hậu Nam
Phương ra giới thiệu, cùng giữ lại ăn cơm gia đình. Hoàng Đế cũng muốn giữ
ông Luyện làm việc gần ngài, nhưng ông từ chối.
Sau đó, mỗi lần Hoàng Đế có bạn người Pháp sang thăm, Ngài đều mời ông
Luyện về Huế chơi cùng các bạn cũ, và ôn lại những ngày thơ ấu ở Pháp một
cách vui vẻ lắm. Sau này, Quốc Trưởng và ông Luyện thường gặp nhau ở
Pháp.
Khi hội nghị Gènève bắt đầu, ông được Quốc Trưởng mời đến, và được giao
cho chức vụ đặc phái viên của Quốc Trưởng, để theo dõi hội nghị và trình
thẳng với Quốc Trưởng các diễn tiến của hội nghị. Ông cũng từ chối, viện lý
là không có quần áo sẵn sàng và phương tiện di chuyển. Quốc Trưởng
nói: “Đây là việc nước và của người bạn thân (ami), ông phải giúp tôi. Còn
việc quần áo và phương tiện sẽ có người khác lo cho ông”. Nói rồi ngài gọi
ông Quang và ra lệnh ông lo cho ông Luyện tất cả những gì ông cần (tôi
không rõ ông Quang là ai?) Ngoài ra ông cũng lưu ý ông Luyện thông báo
các diễn tiến hội nghị cho Ông Diệm hay để Ông Diệm rõ tình hình.
Ông Luyện cũng kể rằng, Quốc Trưởng có vẻ hận người Pháp lắm, vì họ đã
đặt Ngài vào sự việc đã rồi, và không hề có giới chức cao cấp nào của Pháp
bàn với Quốc Trưởng điều gì trước đó cả. Quốc Trưởng cũng lưu ý ông Luyện,
là phải giao thiệp mật thiết với phái đoàn Mỹ ở hội nghị.
Khi hội nghị sắp kết thúc, chỉ còn bàn cãi về việc chia cắt ở vĩ tuyến nào thì
ông Luyện được lệnh Quốc Trưởng liên lạc với phái đoàn Mỹ, để nhờ họ giúp
cách nào giữ được Huế cho phía quốc gia.
Sau đó, Quốc Trưởng mời Ông Diệm đến để giao cho chức vụ Thủ Tướng.
Ông Diệm từ chối, nhưng Quốc Trưởng cố ép, và nói ngài rất lo lắng cho số
phận của những người di cư và cán bộ trung kiên của người quốc gia. Ngài
thêm một điều kiện là cho Ông Diệm được toàn quyền về hành chánh và
quân đội. Thêm nữa, do sự thúc giục của ông Luyện, ông Cẩn cùng Đức Cha
Thục và các cán bộ ở trong nước, nên Ông Diệm nhận lời.
Tôi hỏi ông Luyện:
- Cháu có nghe nói trước khi về nhận chức, Ông Diệm đã thề hết lòng
trung thành với Quốc Trưởng, phải không?
-Tôi không rõ lắm là các Thủ Tướng trước đó có phải thề giữ lòng trung
thành với Quốc Trưởng không, nhưng Ông Diệm chỉ thề là hết lòng phục vụ
và giữ vững nền độc lập của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Quốc Trưởng. Và
Quốc Trưởng cũng nhắc Ông Diệm rằng bất cứ trong trường hợp nào, cũng
phải đặt tổ quốc Việt Nam trên hết.

Ông Luyện có đọc cho tôi nghe câu thề bằng tiếng Pháp, vì đã lâu tôi
không còn nhớ nguyên văn, nhưng tôi hiểu ý là như vậy. Cách đây ít lâu, tôi
có đọc một bài của giáo sư Tôn Thất Thiện nói về việc này, và ghi rõ câu thề
bằng tiếng Pháp, tôi nghĩ là đúng.
Sau đó, có cuộc nói chuyện riêng giữa Quốc Trưởng và Thủ Tướng, ông
Luyện cũng có mặt. Quốc Trưởng nhắc Ông Diệm phải tìm mọi cách đẩy
người Pháp đi và củng cố quân đội, đào tạo cán bộ theo người Mỹ v.v…Khi
Thủ Tướng về nước, ông Luyện về theo và giúp Ông Diệm mọi việc.
Theo ông Luyện, điều khó khăn nhất là việc đối xử với các giáo phái, và tìm
được cán bộ trung kiên. Ông Cẩn đã giúp rất nhiều trong việc này cho miền
Trung. Trong Nam, ông Nguyễn Ngọc Thơ là người giúp Thủ Tướng rất nhiều
trong việc sắp xếp nhân sự.
Việc đối phó với tướng Nguyễn Văn Hinh và các giáo phái cũng rất khó
khăn. Miền Trung thì coi như ủng hộ Thủ Tướng 100%, nhưng trong Nam thì
các giáo phái luôn luôn đòi hỏi Thủ Tướng mọi điều. Ngay như Đức Hộ Pháp
Phạm Công Tắc, là người ủng hộ và quý mến Ông Diệm, cũng nghe người
Pháp mà phá chính phủ. Tuy nhiên, các đơn vị ở Bắc rút vào thì ủng hộ Thủ
Tướng hết lòng.
Ông Luyện kể sư đoàn Nùng lúc đó đóng ở sông Mao, ông có ra gặp đại tá
Wòng A Sáng để nhờ đưa hai tiểu đoàn bí mật vào bảo vệ dinh Thủ Tướng.
Đại tá Sáng nhận lời ngay, và hứa nếu cần ông sẽ đem hết lực lượng Nùng
vào bảo vệ Thủ Tướng. Phương tiện di chuyển không có, đại tá Sáng phải
trưng dụng xe đò, xe lửa để đưa quân vào. Ngoài ra ông Luyện còn gặp
trung tá Thái Quang Hoàng, là người đã rút quân ra lập chiến khu để phản
đối trung tướng Hinh v.v…
Tôi hỏi ông Luyện về việc giao thiệp với người Pháp và đại sứ Mỹ ra sao,
ông kể: Đại Tướng Ely là cao ủy Pháp lúc bấy giờ rất thân với đại tướng
Taylor là đại sứ Mỹ, hai người mỗi lần muốn ép Thủ Tướng Diệm điều gì, đều
đi cùng với nhau, mặc quân phục, và cùng một ý kiến. Ông Diệm tức lắm và
gọi hai ông này là “hai chị bà sơ”. Ngoài mặt thì phải nhượng bộ, nhưng Ông
Diệm cứ âm thầm theo đuổi mục đích của mình là lo cho dân di cư và tìm
cách trục xuất cho được người Pháp ra khỏi Việt Nam, cùng dẹp bỏ các giáo
phái võ trang.
b- Việc truất phế Bảo Đại.
Vẫn theo ông Luyện, Ông Diệm gặp khó khăn nhất khi ra lệnh đóng cửa
các sòng bài và nhà điếm, vì không còn lợi tức nào để gửi tiền cho Quốc

Trưởng hàng tháng nữa. Những người ở quanh Quốc Trưởng cũng không
được Ông Diệm o bế và tặng tiền như Bảy Viễn đã làm từ xưa, nên bị gièm
pha nhiều.
Cái công điện mà Quốc Trưởng gọi Thủ Tướng sang Pháp, là giọt nước làm
tràn cái ly, nên buộc lòng Ông Diệm phải đối phó. Ông nghĩ nước Việt Nam
mà giao phó vào tay Bảy Viễn, thì sớm muộn gì cũng mất vào tay Cộng Sản.
Khi công bố cưỡng lệnh Quốc Trưởng, ông Luyện được Thủ Tướng cử sang
Pháp gặp Quốc Trưởng, để trình bày sự khó khăn của chính phủ. Ông Luyện
phải đợi 3 ngày mới được Quốc Trưởng tiếp kiến. Trái với trước kia, ông
Luyện muốn gặp Quốc Trưởng lúc nào cũng được.
Ông mang theo 700 ngàn đồng, là tiền quỹ đen của Thủ Tướng mà ông
không dùng đến từ ngày về nước, để biếu Quốc Trưởng. Ông trình bày cho
Quốc Trưởng rõ, là tình hình Việt Nam đã sáng sủa, người Pháp sẽ phải rút
đi, mình đòi lại được dinh Độc Lập và việc dẹp bỏ các lực lượng giáo phái võ
trang để thống nhất quân đội, thì chỉ còn là vấn đề thời gian v.v…Quốc
Trưởng và ông nói chuyện rất lâu, và Quốc Trưởng không còn oán trách gì về
Ông Diệm và ông Luyện nữa. Nhưng ngài nói: “Tôi biết việc này do ông Nhu
bày ra”
c- Việc mua Toà Đại Sứ Việt Nam ở Anh Quốc.
Anh Trần Mạnh Phúc là tham vụ ngoại giao của Toà Đại Sứ Việt Nam tại
Anh quốc và được ông đại sứ Luyện rất mến trọng, có kể với tôi (anh Phúc
hiện ở San Diego) rằng:
Khi Ông Diệm có ý định viếng Anh quốc thì Bộ Ngoại Giao trình Tổng Thống
nên mua một trụ sở cho Toà Đại Sứ để khi Tổng Thống viếng Anh quốc có
nơi tiếp tân, vì chắc chắn Nữ Hoàng Anh sẽ tới dự. Vì muốn cho nhanh việc,
nên Bộ Ngoại Giao ủy cho đại sứ Luyện lo việc này. Muốn tiến hành mau lẹ,
tòa nhà dùng làm Toà Đại Sứ tạm thời đứng tên đại sứ Luyện. Dinh thự này
khá lớn, tọa lạc cả một block đường, không có số nhà, nói đến là ai cũng biết
đó là khu đẹp vào hạng nhất ở Luân Đôn, thủ đô Anh quốc.
Mới mua được ít lâu thì đảo chánh xảy ra nên chưa kịp sang tên cho chính
quyền Việt Nam và tòa nhà này vẫn đứng tên đại sứ Luyện. (Chính phủ Việt
Nam cũng có một căn nhà tại Pháp, đứng tên Vĩnh Thụy, là tên của Quốc
Trưởng Bảo Đại. Sau năm 1975, nhà cầm quyền Hà Nội thu hồi căn nhà này.
Nhưng về sau, người vợ đầm của Bảo Đại là Monica thắng trong vụ kiện đòi
lại, rồi đem bán đi).

Sau đảo chánh, Bộ Ngoại Giao có nhờ ông Trần Mạnh Phúc đi gặp đại sứ
Luyện để sang tên lại tòa nhà cho chính quyền Việt Nam. Ông Phúc gặp đại
sứ Luyện và được trả lời như sau: “Tôi rất muốn làm theo Bộ Ngoại Giao yêu
cầu, nhưng rất tiếc sau khi đảo chánh, chính phủ đã ra một sắc lệnh tịch thu
toàn thể gia sản họ Ngô. Tất cả gia sản anh em tôi đều bị tịch thu, nên bây
giờ tôi không có quyền gì sang tên căn nhà này”
Khi ông Phúc đến thăm ông Luyện tại nhà tôi, tôi có hỏi ông Luyện vụ này
thì ông xác nhận là đúng.
Tôi nói với ông Luyện:
- “Theo ý cháu, tội gì mình để cho tụi Việt Cộng dùng tòa nhà này? Cụ đòi
lại bán đi để giúp anh em có phương tiện kháng chiến chống lại Cộng Sản”
Ông trả lời:
- Đâu có được! Anh thấy không, anh em tôi gia sản có gì đâu! Nếu tụi tôi
tham lam thì bao năm nay thiếu gì cơ hội tụi tôi làm giàu. Một tòa nhà này
thì có nghĩa lý gì! Cho đến bây giờ mọi người mới hiểu cho anh em tôi.
d- Việc Thủ Tướng Trung cộng Chu Ân Lai muốn có liên lạc ngoại giao
với Việt Nam Cộng Hòa.
Ông Luyện kể cho tôi nghe một bí mật hết sức quan trọng mà tôi chưa
nghe bao giờ. Ngày Thủ Tướng Chu Ân Lai viếng Anh quốc (tôi quên không
nhớ năm nào), phái đoàn của Chu Ân Lai đông lắm, có đến hơn 100 người và
được chính phủ Anh đón tiếp rất long trọng. Ông Luyện được một tham vụ
ngoại giao của Toà Đại Sứ Trung Quốc đem biếu hai vò rượu “Mao Thái”,
kèm thiệp của Thủ Tướng Chu Ân Lai mời dự tiếp tân ở Toà Đại Sứ Trung
Quốc với sự hiện diện của Nữ Hoàng Anh.
Khi ông được đại sứ Trung Quốc giới thiệu với Thủ Tướng Chu Ân Lai, Thủ
Tướng rất niềm nở, nói đã biết ông là em của Tổng Thống Việt Nam, là người
ông rất kính trọng và ngưỡng mộ, xin ông Luyện chuyển lời thăm của Mao
chủ tịch đến Ngô Tổng Thống. Ông Chu nói ông không có cơ hội để nói nhiều
với đại sứ Luyện nhưng đã chỉ thị đại sứ Trung Quốc đến gặp đại sứ Luyện
trình bầy chi tiết sau.
Sau đó, đại sứ Trung Quốc đến thăm ông Luyện ở Toà Đại Sứ Việt Nam.
Đại sứ Trung Cộng nói với ông Luyện rằng chủ tịch Mao rất cảm phục lòng
yêu nước và những gì Ngô Tổng Thống đã làm cho miền Nam Việt Nam được
phồn thịnh như ngày nay. Ý chủ tịch Mao muốn có liên lạc ngoại giao với
miền Nam Việt Nam.

Theo ý Mao Trạch Đông, trước tiên hai bên sẽ đặt liên lạc trên cấp tổng
lãnh sự, sau đó sẽ nâng lên cấp đại sứ nếu tình thế cho phép. Theo Mao
Trạch Đông hai bên sẽ có liên lạc chặt chẽ về văn hóa và bình thường hóa
việc buôn bán giữa hai quốc gia, Trung Quốc sẽ dàn xếp để hai miền Nam
Bắc Việt Nam có đại diện giữa hai miền, sau đó sẽ đi đến việc liên lạc, tiếp tế
và buôn bán giữa hai miền v.v…
Ông Luyện trả lời là sẽ về trình Tổng Thống và sẽ trả lời ông đại sứ Trung
Cộng sau.
Ông Luyện đã đích thân về trình Tổng Thống Diệm việc này. Sau đó gần
hai tháng, ông được Tổng Thống triệu về và cho biết là sau khi đã nhờ ông
đại sứ Trung Hoa Quốc gia về tham khảo ý kiến của Tổng Thống Tưởng Giới
Thạch. Tổng Thống cũng tham khảo ý kiến với đại sứ Hoa Kỳ thì đi đến kết
luận là việc này chưa thể đồng ý trong giai đoạn này được.
Tổng Thống Diệm cũng cho ông Luyện rõ là khi ông sang thăm Đài Loan,
ông và Tổng Thống Tưởng Giới Thạch đã giao ước với nhau rằng sẽ hết lòng
giúp đỡ nhau trong việc chống Cộng và hai nước coi nhau như anh em. Tổng
Thống bảo ông Luyện về trả lời đại sứ Trung Quốc rằng chính phủ Việt Nam
rất cảm ơn Mao chủ tịch và xin một thời gian để sắp xếp.
Khi ông Luyện kể cho tôi nghe chuyện này, tôi chợt nhớ năm 1963, Bộ
trưởng quốc phòng Đài Loan là ông Tưởng Kinh Quốc (sau làm Tổng Thống
Đài Loan) có bí mật sang thăm Việt Nam và thường đàm luận với Tổng
Thống Diệm nhiều đêm (ông Tưởng Kinh Quốc là con Tổng Thống Tưởng Giới
Thạch)
Tổng Thống Diệm cũng nói với ông Luyện rằng ông đồng ý với Tổng Thống
Tưởng Giới Thạch là không bao giờ tin được Cộng Sản, vì vậy phải rất thận
trọng. Ngoài ra, Việt Nam Cộng Hòa có chính sách rõ ràng là nước nào đã có
Toà Đại Sứ ở miền Bắc thì Việt Nam phải rất thận trọng khi đặt liên lạc ngoại
giao với nước ấy.
e- Tổng Thống Diệm và ông Luyện có biết trước việc đảo chánh sẽ
xảy ra không ?
Ông Luyện còn kể cho tôi nghe trước ngày đảo chánh độ mấy tháng, có
một linh mục dòng Jesuit ở Hoa Kỳ đã bí mật sang gặp ông. Vị linh mục này
muốn giữ bí mật nên trước khi gặp ông Luyện đã ghé qua nhiều nước Âu
châu rồi mới đến thăm ông Luyện. Ông Luyện và vị linh mục này gặp nhau ở
một tiệm ăn ở ngoại ô Luân Đôn.

Vị linh mục này muốn cho Ông Diệm rõ là sớm muộn gì Hoa Kỳ cũng sẽ
giúp cho việc đảo chánh ở Việt Nam để lật đổ Tổng Thống Diệm. Theo linh
mục này thì sự việc xảy ra gần đây thôi. Ông Luyện hỏi vị linh mục này làm
sao có thể ngăn chận được?
Vị linh mục này nói có hai ý kiến, theo ông thì Tổng Thống Diệm nên làm.
1. Nên nhượng bộ chánh phủ Hoa Kỳ, đồng ý tất cả những gì người Mỹ
muốn qua đại sứ Hoa Kỳ. (Theo ông Luyện thì người Mỹ muốn Việt Nam
nhường cảng Cam Ranh cho người Mỹ một thời gian, như Phi Luật Tân
nhường cảng Subic, và để cho người Mỹ một thời gian vào Việt Nam).
2. Nếu Tổng Thống và chánh phủ Việt Nam không đồng ý thì Tổng Thống
phải công khai nói ra những gì Hoa Kỳ buộc Việt Nam mà Việt Nam không
thể chấp nhận được trong một cuộc họp báo, có đầy đủ ngoại giao đoàn các
nước, và Tổng Thống kêu gọi các nước giúp Việt Nam Cộng Hòa chống Cộng
Sản qua công hàm ngoại giao. Ông Luyện hỏi thêm:
- Theo ý linh mục thì trong hai ý kiến này, ý kiến nào nên theo?
- Ý kiến 1 vì Việt Nam khó tách rời khỏi ảnh hưởng của Hoa Kỳ, vì mọi
phương tiện chống Cộng đều do Hoa Kỳ viện trợ.
Tuy nhiên, ý kiến 2 không phải là không đúng nếu Việt Nam được các
cường quốc ủng hộ và nhân dân Hoa Kỳ cũng như quốc hội Hoa Kỳ có thể
thay đổi thái độ, thay vì chống đối chiến tranh; quay lại ủng hộ.
Linh mục cũng lưu ý thêm với ông Luyện rằng tình hình rất gay go từ khi
vụ Phật giáo xảy ra, chắc chắn là do bàn tay của CIA dính vào. Nếu đảo
chánh xảy ra ở Việt Nam sớm muộn gì cũng giống như trường hợp của Trung
Hoa với Tưởng Giới Thạch vậy.
Ông Luyện vội về trình với Tổng Thống Diệm sự việc như trên. Tổng Thống
có vẻ suy nghĩ và hỏi ý kiến ông Luyện, thì ông khuyên Tổng Thống nên
nhượng bộ người Mỹ, vạn nhất nếu đảo chánh xảy ra dù mình có thắng thì
tiềm lực của quân đội cũng bị sứt mẻ, rất có hại cho việc chống Cộng.
Tổng Thống có vẻ không lưu ý về việc đảo chánh mà phàn nàn nhiều với
ông Luyện về vụ Phật giáo. Ông tỏ ra rất buồn vì người Mỹ đã nhúng tay vào
vụ này. Theo tin tức đích xác ông nhận được thì ông rất lo hậu quả của vụ
này giữa Phật giáo và Công giáo sẽ chống đối nhau.
Tổng Thống Diệm nói sẽ nghiên cứu kỹ việc này và bảo ông Luyện sang
gặp ông Nhu để bàn thêm. Ông Luyện gặp ông Nhu và ông Nhu có vẻ chú ý
và cũng đồng ý nhưng ông lo rằng người Mỹ đòi mang quân vào và sử dụng
Cam Ranh thì khó được Tổng Thống chấp thuận. Ông cũng lo rằng, nếu

người Mỹ mang quân vào thì Nga và Tàu sẽ giúp miền Bắc nhiều hơn và có
thể cũng đem quân vào nữa. Như vậy, Việt Nam sẽ là bãi chiến trường đẫm
máu.
Còn việc đảo chánh thì ông không lo vì đã nắm vững quân đội và xem mặt
các tướng lãnh thì thấy không ai có đủ khả năng làm việc này. Ông cũng
đồng ý với Ông Diệm rằng, vụ Phật giáo sẽ làm cho dân Việt Nam chia rẽ
sau này.
Ông Luyện ở lại Việt Nam hai ngày và họp với Tổng Thống cùng ông Nhu
thêm một lần sau đó. Tổng Thống bảo ông Luyện cứ yên tâm về lại nhiệm sở
và ông tin là mọi sự sẽ được giải quyết êm đẹp.
Ông Luyện nói với tôi: “Chắc Ông Diệm nói cho tôi yên lòng chứ kỳ này
khác hẳn những kỳ trước, tôi gặp ông thấy ông buồn rầu và suy nghĩ nhiều
lắm!”
- Cháu nghe nói sau đảo chánh cụ được vua Ma-Rốc cho tỵ nạn phải
không? Tôi hỏi.
- Đúng, việc này làm cho tôi suýt chết đấy! Tôi đông con, các cháu lớn đều
học ở Pháp và khi đi tỵ nạn chỉ có nhà tôi và mấy cháu nhỏ theo sang MaRốc. Đến phi trường, tôi được ông hoàng đệ (ông kể tên mà tôi quên), em
vua Ma-Rốc đón ở phi trường và đưa về ở tạm tại dinh quốc khách.
Ông biết không? cái dinh này to và đẹp vô cùng, dinh Độc Lập của mình
chả thấm vào đâu. Gia nhân hàng hơn chục người, có lính gác rất trang
trọng. Tôi bối rối vô cùng và nghĩ riêng tiền thưởng cho đám gia nhân này
cũng sạt nghiệp mình, nên tôi trình với ông hoàng đệ rằng tôi đang gặp cơn
bối rối, vì vậy tôi chỉ mong được ở một căn nhà nhỏ và đi dậy học ở đây để
qua lúc này mà thôi.
Ông Hoàng đệ nói cứ ở tạm đó rồi sẽ tính sau.
Khi ở đó, ông Luyện và gia đình được phục vụ rất chu đáo và ông Hoàng đệ
đến thăm luôn. Độ mấy ngày sau, ông hoàng đệ đến gặp ông Luyện, có mấy
người tùy tùng đi theo và mang cả bản đồ. Ông hoàng giới thiệu với ông
Luyện mấy người đi theo toàn là tổng giám đốc mấy công ty lớn ở Ma-Rốc và
kỹ sư cả.
Ông ta muốn giúp đỡ cho ông Luyện có việc làm cho khuây khỏa khi ở đây,
và muốn ông Luyện đầu tư (invest) vào công ty khai thác mỏ vàng ở MaRốc. Ông ta nói sơ khởi, ông Luyện chỉ cần bỏ 10 triệu đô la, sau đó sẽ bỏ
thêm sau, và hy vọng mỏ vàng này sẽ đem lại lợi tức hàng năm cho ông
Luyện độ nửa triệu để sinh sống và có thể nhiều hơn nếu bỏ thêm vốn.

Ông Luyện nghe nói, sợ hết hồn. Nhưng nếu từ chối ngay, sợ bị hại mà khó
lòng ra khỏi Ma-Rốc, nên ông vờ hỏi thêm địa điểm và cách điều hành, làm
như chú ý đến việc này lắm. Sau đó ông trả lời là cho ông suy nghĩ ít lâu và
cần phải bàn với bà Nhu là chị dâu ông đã. Sở dĩ ông phải mang tên bà Nhu
ra là bởi trước đó, ông Nhu đã từng đại diện Tổng Thống sang thăm Ma-Rốc
để đáp lễ lại việc thái tử Ma-Rốc sang thăm Việt Nam.
Ông Luyện nói: “Mình đã nghèo mà họ cứ nghĩ là mình giàu có! Ông Duệ
nghĩ xem, thiên hạ cầm quyền thì giàu có đến mức nào mà anh em tôi thì có
gì đâu! Tôi đang lo muốn chết để làm sao có tiền cho các con ăn học mà họ
nói chuyện toàn bạc triệu, mà lại triệu đô la nữa chứ!”
Sau đó, ông Luyện phải bí mật gặp đại sứ Anh và Pháp ở Ma-Rốc, xin giúp
đỡ bằng cách nào để đi khỏi Ma-Rốc về Pháp dậy học. Ông Luyện phải lấy cớ
về Pháp gặp bà Nhu để bàn việc. Các đại sứ Pháp và Anh đưa ông ra tận phi
trường để về Pháp.
Tôi nhớ lại cách đây ít năm, Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ có kể với tôi ngày
ông mới sang đây khi còn ở trại tỵ nạn, cũng có mấy người Hoa Kỳ đến tiếp
xúc với ông và hứa hẹn sẽ giúp việc làm cho một số người tỵ nạn. Ông mừng
lắm và hy vọng sẽ giúp đỡ cho anh em một phần nào. Một hôm, ông được họ
đến đón ở trại tỵ nạn và đưa đến một khách sạn rất sang trọng, họ đưa vào
phòng họp đã có sẵn bản đồ và sơ đồ. Họ cũng thuyết trình trang trọng lắm
và cuối cùng đề nghị thiếu tướng Kỳ invest nhiều triệu đô la để khai thác mỏ
vàng.
Tôi hỏi thêm ông Luyện:
- Chắc cụ cũng rõ việc ông Trần Văn Chương từ chức đại sứ Việt Nam ở
Hoa Kỳ và bà ấy từ chức quan sát viên thường trực ở Liên Hiệp Quốc để
phản đối Tổng Thống Diệm về vụ Phật giáo? Cũng như vụ ông Vũ Văn Mẫu
cạo đầu từ chức bộ trưởng ngoại giao?
- Việc ông Mẫu, tôi không rõ chi tiết, nhưng tôi biết chắc là ông ấy thấy
Hoa Kỳ muốn có sự thay đổi ở Việt Nam và cũng biết Hoa Kỳ muốn Việt Nam
có Thủ Tướng, ông Mẫu ngấp nghé địa vị này nên làm trước. Ngoài ra ở địa
vị Ngoại trưởng, ông ấy rõ tình hình hơn ai hết.
Còn vụ ông bà Trần Văn Chương, tôi biết rất rõ. Chắc khi ở Hoa Thịnh Đốn,
ông bị Hoa Kỳ mua chuộc và xúi bẩy. Trước khi từ chức, ông có viết cho Ông
Diệm một thư dài, khuyên Ông Diệm nên từ chức và ông sẵn sàng thay Ông
Diệm trong lúc khó khăn này. Ông Diệm giận lắm. Ông Nhu khuyên Ông
Diệm cất chức ông bà Chương và bà Nhu gọi điện thoại gây gổ với ông bà
Chương, dọa sẽ cắt đứt liên lạc mặc dầu là cha mẹ ruột. Theo ông Nhu kể lại
thì bà Nhu trách ông Chương là luật sư mà không biết gì về hiến pháp. Nếu

Tổng Thống Diệm có từ chức thì phải nhường quyền cho phó Tổng Thống chứ
sao lại nhường cho ông Chương được? Ông Diệm cũng đồng ý cách chức ông
bà Chương và đang tìm người thay thế thì ông bà Chương đã từ chức trước.
Gia đình tôi, ai cũng rõ việc này do bà Chương chủ động, còn ông Chương
là người rất hiền lành, mọi việc trong nhà do bà ấy quyết định cả. Bà ấy có
nhiều tham vọng và ngang ngược lắm. Để tôi kể ông nghe chuyện nực cười
này của bà ấy.
Bà Nhu thấy tổ chức phụ nữ ở Phi Luật Tân rất thành công nên bà ấy rất
muốn sang thăm để học hỏi và được bà Tổng Thống Phi chính thức mời
sang. Khi đang sửa soạn thì bà Chương ở Mỹ về, và đòi tham gia phái đoàn.
Nực cười là khi gửi danh sách phái đoàn đến Bộ Ngoại Giao để xin thông
hành ngoại giao thì bà ấy đòi trong thông hành của bà phải rút xuống 10
tuổi, chứ không chịu theo tuổi trong thẻ kiểm tra, nên việc này đặt Bộ Ngoại
Giao vào hoàn cảnh khó xử.
Bộ Ngoại Giao không giải quyết được, nên trình Tổng Thống và ông Nhu
quyết định. Ông đổng lý chuyển phiếu trình cho ông Nhu, đúng lúc ông Nhu
đang đọc phiếu trình thì ông Luyện vào, ông Nhu đưa phiếu trình cho ông
Luyện đọc. Ông Luyện nói đùa:
- Sao bà ấy không rút tuổi xuống hàng trăm cho được việc!
Rồi ông Luyện hỏi ông Nhu:
- Thế anh định sao?
Ông Nhu nói ngay:
- Thì còn sao nữa? Mình mà phê vào đây đồng ý cho rút tuổi thì còn thể
thống gì!
Đó anh xem, thông hành ngoại giao chỉ làm cho đúng phép mà thôi, chứ
chả lẽ sang Phi người ta hỏi tuổi bà ấy sao? Và chả lẽ người ta lại xem thông
hành để biết tuổi người ấy? Tôi rất may là vợ tôi chỉ biết lo cho chồng con,
chứ lại nhiều chuyện như gia đình bà Nhu nữa thì khổ cho Ông Diệm biết
mấy!
Ông Luyện cũng cho tôi biết là từ khi bà Chương từ chức thì bà Nhu cắt liên
lạc với cha mẹ, kể cả khi sang thăm Hoa Kỳ để giải độc bà cũng không liên
lạc. Khi bà đến Hoa Thịnh Đốn và sau này khi di cư bà cũng không liên lạc
nữa.
Cũng nên nói thêm là tôi chưa hề gặp bà Luyện ở dinh Gia Long bao giờ, và
cũng chưa biết mặt bà và bất cứ người nào trong gia đình bà.

f- Chuyện ông Mẫu, ông Đính
Còn ông Vũ Văn Mẫu, tôi được gặp ông khi ông vào trình diện Tổng Thống
trước khi đi hành hương ở Ấn Độ. Mặc dầu khi gặp ông, tụi tôi vẫn đứng dậy
chào một cách lễ phép, nhưng thấy dáng điệu của ông không được tự nhiên
mấy khi đáp lễ. Ông vào phòng Tổng Thống không lâu lắm, độ 10 phút sau,
ông sang phòng ông Nhu và ở đó khá lâu. Ông Nhu ra lệnh cho mang máy
thâu băng vào để ông nói vào đó. Tôi không biết ông đã nói những gì, nhưng
ông Trần Sử là bí thư của Tổng Thống, có kể với tôi rằng ông Mẫu có làm
đơn xin đổi thêm 4 ngàn đô la nữa và được Tổng Thống chấp thuận. Sau này
ông được làm Thủ Tướng lúc Cộng Sản sắp vào, và chưa kịp trình diện nội
các thì đã bị Việt Cộng bắt.
Chuyện về tướng Đính và ông Luyện sau đây, tôi được anh em cận vệ kể
lại, vì xẩy ra ngày tôi chưa về cạnh Tổng Thống.
Khi Tổng Thống lên Pleiku, lúc ấy Thiếu Tướng Tôn Thất Đính làm tư lệnh
Quân khu II. Phái đoàn của Tổng Thống khá đông, có mấy vị đại sứ và cả
ông Luyện đi thăm khu dinh điền. Gặp hôm trời mưa, đường trơn, Tổng
Thống đã thay giầy bốt, riêng ông Luyện vẫn đi giầy thường, thiếu tướng
Đính phải ra lệnh lấy giày vải nhà binh cho ông Luyện thay.
Khi mang giầy đến, Thiếu Tướng Đính bèn quỳ xuống cởi giầy cho ông
Luyện trước sự ngạc nhiên của tất cả sĩ quan và phái đoàn. Sau khi đảo
chánh, tôi được đổi về sư đoàn 25 làm Tham mưu phó hành quân kiêm
trưởng phòng 3. Đại úy Trịnh Tiến là trưởng phòng 2 cũng kể với tôi như vậy
(Đại úy Tiến lúc đó ở bộ tư lệnh Quân đoàn II, đơn vị cuối cùng của anh là
Đại tá Trưởng phòng 2, Quân đoàn II)
Tôi hỏi ông Luyện việc này, ông nhận là đúng. Ông nói thêm: Chắc ông
Đính nghĩ mình là con cháu trong nhà nên có cử chỉ ấy. Ông nói: Ông Đính
nhận là con nuôi ông Cẩn, và gọi tôi là cậu, xưng con.
Một chuyện khác cũng liên hệ tới giầy, xẩy ra ngày Tổng Thống đi thăm
khu dinh điền Tánh Linh, và ở lại đó đêm thứ Bảy. Theo chương trình sáng
Chủ Nhật, Tổng Thống dậy lúc 7 giờ, và xem lễ lúc 8 giờ ở nhà thờ gần đấy.
Nhưng Tổng Thống dậy sớm, bảo sĩ quan tùy viên gọi dây nói xin Cha Xứ cho
Tổng Thống xem lễ sớm hơn, vào lúc 7 giờ thay vì 8 giờ. Khi ông thay quần
áo, người lính đi theo lo việc này tối hôm trước đi ngủ với mấy người bạn ở
đơn vị giữ an ninh chưa về kịp. Đại úy Cảnh, là sĩ quan cận vệ, vội mang
giầy vào để ông thay. Thấy vậy, ông cau mày hỏi:
- Thằng nớ đâu mà phải lo việc này?

Tôi kể việc này, để quý vị độc giả có dịp biết thêm về “người và việc”. Khi
đảo chánh lật đổ Tổng Thống, tướng Đính gọi là làm cách mạng để lật đổ chế
độ “phong kiến gia đình trị”, trong khi tướng Đính nhận là con cháu trong
nhà con nuôi ông Cẩn.
Gần đây, đọc cuốn hồi ký của tướng Đính, tôi thấy sợ cho tình người. Viết
sao cũng được!
g- Việc Tổng Thống Diệm dùng người
Tôi hỏi ông Luyện:
- Cụ đã đọc quyển sách do ông Đỗ Mậu viết chưa?
- Có người đem cho tôi một cuốn, nhưng tôi không đọc. Tôi nghĩ đọc để mà
thoải mái, chứ đọc mà bực mình thì đọc để làm gì!
Tôi hỏi thêm:
- Thế cụ nghĩ sao khi người ta phàn nàn là Tổng Thống không biết dùng
người nên mới xảy ra vụ đảo chánh để đến nỗi chết?
- Thì tôi đã kể với anh rằng khi mới về, tìm được người hợp tác rất là khó.
Anh xem, sau đảo chánh qua bao nhiêu là chánh phủ mà có ai thành công
đâu, và có ai được khen là biết dùng người đâu! Vì mình chỉ được huấn luyện
theo người Pháp, và họ nào có muốn đào tạo mình thành các cấp lãnh đạo
giỏi đâu!
Tôi đồng ý với anh là Ông Diệm không dám làm mạnh để đưa các người trẻ
ra, nhưng nếu làm nhanh quá sẽ gây nhiều xáo trộn và chưa chắc đã thành
công. Vì vậy, ông dành mọi phương tiện cho các trường đại học, nhất là
trường Võ Bị Đà Lạt, trường Quốc Gia Hành Chánh, trường Thiếu Sinh Quân,
trường Quốc Gia Nghĩa Tử v.v… Hy vọng sau này đào tạo nhiều cán bộ trẻ,
giỏi để gánh vác việc nước. Thật ra những người như Đính và Mậu hay Đôn,
Khiêm, Minh… đều là sĩ quan cao cấp cũ, các sĩ quan trẻ thì cấp bậc còn thấp
quá nên chỉ thay thế dần dần mà thôi. Đó cũng là sự khó khăn của ông để
đến nỗi chết. Lại còn kéo theo cả anh Nhu và anh Cẩn tôi nữa. Gia đình tôi
có 6 anh em trai, anh Khôi tôi thì Cộng Sản giết và 3 anh tôi thì bị người
Quốc Gia giết, chỉ còn tôi và Đức Cha phải lưu lạc nơi quê người.
- Có bao giờ Tổng Thống và cụ nghĩ đến việc sẽ có ngày xảy ra biến cố và
gia đình gặp tai biến mà lo có tiền bạc, nhà cửa ở ngoại quốc để phòng khi
tai biến xảy ra không?
- Không, chưa bao giờ anh em tôi nghĩ đến chuyện này. Ông Diệm rất vững
lòng tin vì ông nghĩ suốt đời ông chỉ lo cho đất nước thì việc gì ông phải lo
sợ! Ông luôn luôn nhắc anh em tôi rằng mình làm việc cho quốc gia để giữ
tiếng tăm cho gia đình họ Ngô từ bao đời nay rồi. Nếu lợi dụng để lo cho
được giàu có thì có nghĩa gì!

Để tôi kể cho anh nghe một chuyện mà khó ai có thể tin được. Anh biết
không, hồi đó, tôi xin nghỉ hai tuần lễ về thăm mẹ tôi đau, khi mẹ tôi khỏi,
tôi về Saigon nghỉ. Tôi thích đánh golf nên nhiều lần lên sân golf ở gần nhà
thương Cộng Hòa chơi. Tôi thường chơi với mấy bạn người Pháp, và mấy
người Tàu, vui vẻ lắm, họ chơi giỏi hơn tôi nhiều. Sau khi chơi xong, thì rủ
nhau đi ăn và uống rượu.
Có một lần, mấy người Tàu rủ vào Chợ Lớn ăn ở một cái cercle. Ăn cơm có
nhiều món ngon lắm, nhưng đặc biệt, tôi thích nhất là mấy thứ đậu hũ. Có
thứ đậu hũ ăn ngậy và béo, nhưng mùi hơi thúi, tôi chưa hề được ăn bao giờ.
Tôi khen ngon, nhưng mấy người bạn Pháp thì không dám đụng đũa. Một
người bạn Tàu mới ở Hồng Kông sang du lịch, nói với tôi:
- Ông sành ăn lắm! Món đậu hũ này do tôi đề nghị, rất khó làm vì rất công
phu. Nhưng ở đây làm không ngon bằng Hồng Kông, nhất là do gia đình tôi
làm thì ngon lắm. Tiện đây, tôi mời quý vị thứ Bảy này đi Hồng Kông nghỉ,
và đến nhà tôi ăn cơm, tôi sẽ đưa quý vị đi thăm một số phong cảnh ở đó.
Một người Pháp, một người Tàu và tôi nhận lời đi.
Tối hôm ấy, hắn mời khách lại nhà ăn cơm, và ngủ ở nhà hắn. Nhà rất lớn
và sang trọng. Cơm ăn đặc biệt có nhiều món đậu hũ. Riêng món đậu hũ
thúi, thì ngon hơn ở Chợ Lớn nhiều. Cũng có nhiều món rau xào lạ lắm. Món
mặn thì chỉ có hai món cá và ngỗng quay. Ăn xong, tụi tôi chơi mạt chược
đến khuya, sáng hôm sau đi ăn sáng và xem phong cảnh ở Hồng Kông. Tôi
cũng đi Hồng Kông nhiều lần, nhưng không có người hướng dẫn sành sỏi nên
không thích mấy. Đi chơi với hắn thì vui lắm, và ăn nhiều món lạ. Có nhiều
món rất sơ sài, nhưng ngon miệng lắm, tôi chưa được ăn bao giờ.
Chiều về đến Tân Sơn Nhất, có ông phó tổng giám đốc Quan Thuế và một
nhân viên ra đón ngay ở phi cảng. Ông có vẻ băn khoăn lo lắng và nói với
tôi:
- Thưa cụ đại sứ, xin cụ hiểu cho sự khó khăn của tụi con. Nhưng đây là
lệnh của Tổng Thống, tụi con phải thi hành. Xin cụ cho tụi con được xem
hành lý của cụ.
Tôi ngạc nhiên vì xưa nay đi đâu, kể cả ngoại quốc, chưa ai khám xét hành
lý của tôi cả, vì mình là nhân viên ngoại giao cao cấp đi bằng thông hành
ngoại giao. Thế mà về nước mình lại bị khám xét bởi lệnh của Tổng Thống?
Tôi bình tĩnh trả lời:
- Tôi đi chơi chứ không phải đi công vụ, chả cần có lệnh Tổng Thống cũng
vậy, các ông cứ làm đúng phận sự của các ông.
Tôi mang theo cái va ly mang từ Anh Quốc về, nên khá to. Sau khi khám
xét xong, thấy chả có gì, anh này cứ xin lỗi tôi hoài và có vẻ lo lắng. Tôi cám
ơn, lên xe ra về.

Về tới dinh Gia Long, tôi vào thẳng phòng Ông Diệm với vẻ bực bội. Gặp
tôi, ông cười hỏi:
- Sao chú? Chắc khó chịu lắm phải không? Tụi nó cứ nói ra nói vào và báo
cáo với tôi rằng chú đi Hồng Kông để giúp tụi Tàu chuyển bạc về Việt Nam
(ngày đó tụi Việt Cộng có nhiều tiền Việt Nam để ở Hồng Kông lắm mà
không sao mang vào Việt Nam được), nên tôi phải cho khám, để tụi nó khỏi
xuyên tạc và sau này tụi nó không dám báo cáo bậy nữa. Và cũng để quan
thuế không nể nang một người nào, cho họ dễ làm phận sự của họ.
Anh biết không? Ông (Diệm) có vẻ thích thú lắm và cười ra tiếng.
Tôi (ông Luyện) hỏi lại:
- Thế nếu tôi làm bậy thật thì anh không sợ mang tiếng sao?
- Anh em mình ở với nhau từ nhỏ đến giờ, tôi không biết tính chú sao? Nếu
chú làm bậy, tôi cũng chả bênh chú.
Sau đó, tôi sang gặp ông Nhu, nghe chuyện tôi kể, ông Nhu cũng ngạc
nhiên.
Tôi về phòng nghĩ còn tức, nên mời Tuyến (bác sĩ Tuyến) và Thuần (bộ
trưởng phủ Tổng Thống) đến kể cho họ nghe, hy vọng họ biết ai đã báo cáo
bậy về tôi. Hai ông này thề không biết gì, và tôi thấy họ ngạc nhiên hết sức,
không hiểu tại sao Tổng Thống lại làm như vậy? Tuyến cho tôi biết thêm là
cụ có nhiều tin báo cáo thẳng mà chính ông cùng ông Nhu cũng không biết.
h- Vụ nhà thầu Pháp
Ông Luyện kể cho tôi nghe một chuyện nữa:
- Có mấy người Pháp học cùng trường kỹ sư với tôi, đến phàn nàn với tôi
về việc đến thầu xây cất nhà máy đường ( chắc là nhà máy đường Hiệp Hòa
ở Đức Hòa) bị ông Thuần, bộ trưởng phủ Tổng Thống xử ép, vì họ trúng thầu
rồi mà ông Nguyễn Đình Thuần lại muốn giúp cho nhà thầu Mỹ được.
Tôi hỏi Ông Diệm tại sao lại như vậy?
Ông trả lời rằng chưa được ông Thuần trình báo. Và muốn cho công bằng,
ông bảo tôi ngồi đợi ông Thuần mang hồ sơ lên trình để hỏi cho rõ trước mặt
tôi.
Ông Thuần mang hồ sơ lên trình và có ý kiến là tuy nhà thầu Pháp trúng
thầu thật, nhưng ông ngại nhà thầu Pháp không có kinh nghiệm và máy móc
ông nghĩ là của Mỹ tốt hơn. Vả lại, tiền này là của viện trợ Mỹ, nên ưu tiên
cho họ.
Thấy ông Thuần có ý chê kỹ sư Pháp học cùng trường với tôi, nên tôi hỏi
lại:

- Thế đấu thầu để làm gì? Cứ theo điều lệ sách thì phải thi hành cho đúng
chớ.
Ông Thuần nể tôi không dám cãi, và ông cụ lại sợ hai bên mếch lòng nhau,
nên bảo:
- Thôi, việc này để tôi xem lại.
Sau tôi nghe nói người Pháp được trúng thầu. Tôi cũng biết, Tổng Thống
ngoài những tin của bác sĩ Tuyến và tổng nha Cảnh sát công an, ông còn có
nhiều tin của các nơi báo cáo cho ông nữa. Bác sĩ Tuyến kể với tôi nhiều lần
ông gọi Tuyến lên và cho xem báo cáo về hoạt động của Việt Cộng ở Sàigòn,
nơi tụi nó liên lạc và đóng quân ở các vùng nữa, mà ông Tuyến thấy nhiều
tin rất đúng.
Có một lần Trung Tá Hùng là tham mưu trưởng Biệt Bộ phủ Tổng Thống và
Đại Úy Bằng, là sĩ quan hầu cận được một trưởng ty Cảnh sát mời ăn ở một
tiệm sang ở SàiGòn, uống rượu say sưa làm ầm ĩ, thế mà cũng có người báo
cáo đến tai ông. Ông giận lắm, gọi hai ông này lên la mắng. Lần đầu tiên tôi
thấy ông la to như vậy với các nhân viên ở gần ông. Thường khi ông nói rất
nhỏ nhẹ, gọi chúng tôi bằng anh, và không bao giờ la mắng, ông coi tụi tôi
như trong gia đình.
Sau vụ ấy, các nhân viên cao cấp trong phủ Tổng Thống được một văn thư
của ông đổng lý Quách Tòng Đức đại ý như sau: Tổng Thống dạy các nhân
viên làm việc cạnh Tổng Thống phải giữ tác phong, để giữ uy tín cho phủ
Tổng Thống. Cấm ngặt không được bê tha vào các nơi trà đình tửu điếm ăn
uống say sưa, để dân chúng phàn nàn. Các nhân viên cao cấp đều phải ký
vào văn thư để nhận rõ là đã được lệnh này. Tôi cũng phải ký, và từ đó tụi
tôi chả dám nhận lời mời của ai đi ăn tiệc cả trừ khi đi với bạn bè và gia
đình.
i- Chuyện Đức Cha Thục
Tôi cũng hỏi ông Luyện về Đức Cha Thục:
- Cháu nghe người ta đồn Đức Cha muốn lên Hồng Y, nên cố gắng hoạt
động để có thêm người rửa tội vào đạo Công giáo. Chuyện này hư thực ra
sao?
- Sao có vụ ấy được. Nếu Ông Diệm không làm Tổng Thống thì có thể, vì
Đức Cha quá thâm niên. Những người bạn của ngài học cùng ở La Mã, nhiều
người làm Hồng Y lắm, nhưng Việt Nam bị chia cắt, và Toà Thánh cũng khôn
ngoan lắm; bên đời em làm Tổng Thống thì anh làm Hồng Y sao được? Có
cái các ông thày tu thì ông nào cũng mong nhiều người theo đạo của mình,
thấy có thêm được con chiên thì thích lắm. Đức Cha cũng vậy.
Ông Duệ biết không? Ngày học ở La Mã, Ngài có đến 4 bằng tiến sĩ, và cả
trường ai cũng phục ngài. Anh biết không? Ngày Đức Cha Simon Hòa Hiền

được Toà Thánh bổ nhiệm làm giám mục Sàigòn thì mọi người cũng đồn đại
là Đức Cha thích về làm chỗ ấy và Tổng Thống cũng vận động với Toà Thánh
về việc này. Thật ra là vô lý, vì Tổng Thống quý Đức Cha Hiền lắm. Có lần
ngài gặp rắc rối về pháp lý, chính Tổng Thống phải đứng ra dàn xếp.
Một sáng ngài dậy sớm, tự lái xe đi có việc mà không gọi tài xế vì quá
sớm. Rủi đụng gẫy chân một người đàn ông, mà ngài không có bằng lái xe.
Gia đình họ kiện. Mặc dù vụ này không có gì to tát, nhưng về pháp lý thì rắc
rối. Chả nhẽ để gọi một vị giám mục ra tòa, nên Đức Cha Thục phải nhờ
Tổng Thống can thiệp cho ngài. Rất nhiều người phải đến dàn xếp với người
bị nạn, để xin bãi nại và phải thu xếp cho người này một việc làm mới xong.
Ngày Đức Cha được bổ nhiệm làm tổng giám mục Huế, ông rất mừng, kể
cả Tổng Thống nữa, ông nói thật là Thiên Chúa đã sắp xếp cho gia đình tôi
để Đức Cha về Huế gần mẹ già và phụng dưỡng mẹ lúc cuối cuộc đời.
Còn gì đau khổ hơn cho ngài là lúc về già mà chết một lúc 3 người em và
mẹ già lúc chết ông không được nhìn mặt. Thêm một việc nữa, là khi ở La
Mã, đức Hồng Y bộ trưởng của Toà Thánh mời ngài đến, để xin ngài từ chức
tổng giám mục Huế, và ngài sẽ nhận chức tổng giám mục của một địa phận
chỉ có tên trong Kinh Thánh, nên ngài bị giao động mạnh. Vì vậy ngài bị đám
của Đức Cha Lefèvre mua chuộc, mời ngài phong chức cho một số giám mục
và linh mục của họ.
j- Chuyện bà Nhu, ông Cẩn
- Còn về bà Nhu, mọi người đồn là giàu có lắm, bà có mấy dãy phố buôn
bán ở Paris và có đồn điền ở Ba Tây nữa. Tuy không tin, nhưng cháu cứ nghĩ
là bà cũng có ít nhiều. Nay gặp cụ cháu mới biết bà chả có gì.
- Bà Nhu thì bây giờ ai cũng biết bà chả có gì! May quá Đức Cha Thục có
quen một bà bá tước giàu có, nên bà cho ở nhờ một thời gian, và mấy đứa
con đứa nào cũng học giỏi, thành tài cả. Cháu Lệ Quyên và cháu Quỳnh đều
dạy đại học ở La Mã, còn Trác thì tốt nghiệp đại học và lấy vợ rồi.
- Cháu nghe nói giữa Đức Cha và ông Cẩn ở ngoài Trung có nhiều va chạm
xảy ra.
- Tôi chả tin. Anh biết gia đình tôi thế nào rồi. Đức Cha là nhất, tôi và anh
Cẩn thì kém tuổi Đức Cha nhiều lắm, nên sợ ngài như cha. Ông Cẩn đâu dám
va chạm với ngài. Vả lại có gì để mà va chạm? Đức Cha chỉ lo cho giáo hội.
Ngài đang chú tâm sửa lại nhà thờ Phú Cam, có để ý gì đến việc chính trị
đâu!

Ngày ông Luyện ở San Diego chơi với tôi cả tuần lễ, tôi mời ông đi xem sở
thú và Sea World, cùng phong cảnh trong vùng. Ông đều từ chối và nói mấy
câu làm tôi cảm động.
- Anh nghĩ tôi còn vui gì mà đi xem phong cảnh? Tôi chỉ muốn đi gặp đồng
hương, ai tôi cũng thích, miễn gặp người để tâm sự là tôi mừng rồi.
Vì vậy, tôi đưa ông đi thăm các Cha, cả các chùa và một số thân hào nhân
sĩ ở San Diego. Gặp ông, ai cũng vui vẻ và cũng có nhiều người tới thăm ông
nữa. Ông nói chuyện rất cởi mở và thành thực. Ông ngủ rất ít, chỉ độ 3, 4 giờ
một ngày, và hút thuốc lá liên tục, ngày đến hai gói.
k- Chuyện ông Luyện
Hôm dự lễ cầu hồn cho Tổng Thống và ông Nhu ở nhà thờ Linda Vista, thấy
đồng bào đến chật nhà thờ và nghe Cha giảng về Tổng Thống, ông cảm
động chảy nước mắt và nghẹn ngào khi lên cám ơn.
Ngày hôm sau, anh em ở Orange County xuống đón ông lên trên ấy để dự
lễ cầu hồn cho Tổng Thống, tôi đi cùng và ở nhà ông Cao Xuân Vỹ. Ban tổ
chức có mời cả Thiếu Tướng Nguyễn Cao Kỳ và Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị
dự lễ nữa. Theo anh em đề nghị thì để Thiếu Tướng Kỳ đến đón ông ra nhà
thờ, nhưng ông bàn để ông đến đón Thiếu tướng Kỳ, vì Thiếu tướng Kỳ là
khách, và đã từng làm phó Tổng Thống, để tỏ lòng cảm ơn và kính trọng. Tôi
nghĩ ông đúng là một nhà ngoại giao.
Ông nói với tôi và anh em là được dự lễ cầu hồn cho Tổng Thống ở San
Diego và Orange County làm ông xúc động và an ủi vô cùng.
Hôm sau, khi đang ăn sáng thì được điện thoại là Đức Cha Thục ở dòng
Đồng Công bị đau nặng và đang nằm nhà thương. Anh em ai cũng bận, nên
tôi đi cùng ông sang nhà dòng Đồng Công.
Trên máy bay, khi từ toilet ra, dây lưng bị đứt, khiến quần ông muốn tụt
ra, vì ông mặc đồ cũ từ ngày xưa, nay ông ốm đi nhiều. Tôi phải tháo dây
lưng của tôi cho ông dùng. Tôi cảm thấy thương ông, vì ông nói rằng cả chục
năm nay, ông chưa may quần áo mới và thay dây lưng.
Khi đến nơi, gặp ông Trường là chủ một khách sạn lớn ở New York sang,
mang theo một bác sĩ Việt Nam (tôi nhớ bác sĩ tên là Nghiêm thì phải). Sau
đó, Đức Cha bình phục dần và được các tu sĩ ở nhà dòng trông nom tận tình
lắm. Khi ở nhà dòng, tôi được gặp Đức Cha Của, Cha Cao Văn Luận và mấy
Cha tôi quen ở Huế nữa.

Tôi ở lại 3 ngày với ông, rồi về California. Trước khi về, tối hôm ấy ở motel
ông nói với tôi:
- Ở Việt Nam tôi chỉ gặp ông vài lần và không biết nhau nhiều, sang đây vì
ông thương ông cụ mà lo cho tôi hết lòng, tôi thật cảm ơn ông nhiều và
không bao giờ quên được những ngày ở gần nhau.
Tôi thưa: Như vậy cụ rõ là anh em thương Tổng Thống đến mức nào.
Ông mở ví, móc hết tiền ra, và nói:
- Như tôi đã kể với ông là tôi nghèo lắm, khi đi chỉ mang theo có 600 đô la,
và chưa tiêu một đồng nào. Vé máy bay và khi ở New York được ông Trường
lo cho, đến San Diego được ông lo cho mọi thứ, kể cả vé máy bay sang đây.
Nay tôi đề nghị chia đôi số tiền này, ông lấy 300 đô la gọi là tiền tôi góp vào
tiền máy bay ông mua cho tôi. Thật chả đủ vào đâu, nhưng là tấm lòng của
tôi.
Tôi từ chối:
- Cụ càng nghèo, con càng thương cụ. Chắc nếu cụ giàu có như gia đình
của các Quốc Trưởng khác, chắc gì cụ đã cần đến con. Con xin cụ cứ tự
nhiên, để con có chút kỷ niệm với cu, và để nhớ đến Tổng Thống.
Ông nắm tay tôi và chảy nước mắt, làm tôi cảm động.
Khi về Pháp, ông viết cho tôi một lá thư khá dài để cám ơn, nhắc lại cái
dây lưng, và nói sẽ giữ suốt đời để làm kỷ niệm.
Tôi xin phép nhà văn Lữ Giang trích mấy dòng trong cuốn sách: “Những bí
ẩn lịch sử đằng sau cuộc chiến Việt Nam” để kết luận nhận xét về Tổng
Thống Diệm, và anh em của người:
“Tất cả những người trong dòng họ Ngô đều có lòng yêu nước nồng nàn.
Cả dòng họ đều nuôi quyết tâm để giành lại độc lập cho quê hương và không
khuất phục trước mọi khó khăn. Cụ Ngô Đình Khả bị sa thải vì không hướng
dẫn vua Thành Thái theo ý muốn của người Pháp, và không ký tên vào tờ
biểu yêu cầu vua Thành Thái thoái vị theo lệnh của khâm sứ Pháp. Ông Ngô
Đình Khôi bị mất chức vì có các hoạt động chống Pháp và bị giết vì mưu toan
ngăn chận sự thống trị của Cộng Sản trên đất nước. Ông Ngô Đình Diệm và
Ngô Đình Nhu đã bị hạ sát vì chống lại việc Hoa Kỳ muốn can thiệp trực tiếp
vào miền Nam Việt Nam.”
Nguyễn Hữu Duệ

3-CỘNG SẢN NGHĨ SAO VỀ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM?
Tôn Thất Thiện

Vài chuyện mắt thấy tai nghe:
Trong những năm qua, tôi đã có nói cho anh em biết một số nhận định của
các lãnh tụ cộng sản khi được tin về vụ Tổng Thống Ngô Đình Diệm bị đảo
chánh và sát hại. Các lãnh tụ Việt Cọng Miền Nam, như Nguyễn Hữu Thọ,
hoặc Miền Bắc, như Võ Nguyên Giáp, và cả ông Hồ Chí Minh, đều có nhận
định về biến cố này. Hôm nay, tôi nhắc lại những nhận xét đó, và thêm vào
đó, tôi xin kể thêm vài chuyện mà chính tai tôi đã được nghe, đặc biệt là
nhận định của Ông Hồ Chí Minh, từ miệng một người đã được nghe chính
Ông Hồ nói. Có biết những chuyện này mới có chất liệu để trả lời cho những
người lập luận rằng "giết Ông Diệm là một điều cần để trừ hậu vận". Nhưng
nay thì rõ ràng rằng đó là lỗi lầm tầy trời của một số nhân vật, quân sự và
dân sự, đối với dân tộc Việt Nam, không những đối với hai triệu người đã
phải bỏ quê hương đi tìm nơi an thân, mà ngay cả mấy chục triệu người Miền
Nam đang phải sống trong ô nhục, đàn áp, đói rách, mà chế độ cộng sản đã
áp đặt lên họ.
Tôi kể lại sau đây những tường thuật của báo chí và học giả, mà tôi đã có
dịp nhắc đến trong bài điểm sách "The Year of the Hare" của Giáo Sư Francis
Xavier Winters năm 1999 cho tạp chí Ấn Độ "World Affairs": " Một quan điểm
mới về vụ đảo chánh tháng 11, 1963: Ngô Đình Diệm không phải là kẻ tác
quái mà là một nạn nhân của thực dân" (Bài này đã được dịch ra tiếng Việt,
in ra và phát cho người dự Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống năm 1999). Tôi xin
trích lại mấy đoạn sau đây:
"Khi đuợc tin ông Diệm bị lật đổ, Hồ Chí Minh nói với ký giả cộng sản danh
tiếng, Wilfrid Burchett: "Tôi không thể ngờ rằng tụi Mỹ ngu đến thế ".
"Khi tướng Võ Nguyên Giáp và những đồng chí còn sống sót của ông gặp
Ông McNamara ở Hà Nội tháng 11 năm 1995, họ nói rằng: "Chính sách
Kennedy ở Việt Nam sai lầm hết chỗ nói. Ngô Đình Diệm là một người có tinh
thần quốc gia, không khi nào ông chịu để cho người Mỹ dành quyền điều
khiển chiến tranh, và sự người Mỹ dành quyền đã đưa người Mỹ đến thất bại
đắt giá. Cho nên, kết quả của cuộc đảo chánh lật đổ ông Diệm năm 1963 là
sự kết thúc sớm [sự hiện diện] Hoa Kỳ ở Việt Nam, một điều đáng làm cho
người ta ngạc nhiên".
"Và đài phát thanh Hà Nội nói: "Do sự lật đổ Ngô Đình Diệm và em ông là
Ngô Đình Nhu, tụi đế quốc Mỹ đã tự mình hủy diệt những cơ sở chính trị mà
họ đã mất biết bao nhiêu năm để xây dựng"

"Về phía các lãnh tụ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam thì họ không ngờ là họ
lại may mắn như thế. Nguyễn Hữu Thọ nói với báo Nhân Dân: "Sự lật đổ
Diệm là một món quà mà Trời ban cho chúng tôi."
Và Phó Chủ Tịch Trần Nam Trung nói: "Tụi Mỹ quyết định đổi ngựa giữa
dòng. Chúng sẽ không khi nào tìm được một người hữu hiệu hơn Diệm."
Trên đây là chuyện báo chí và học giả ngoại quốc kể lại. Bây giờ tôi xin kể ba
chuyện mà chính tôi đã được tai nghe mắt thấy từ những người trong cuộc.
Những chuyện này vừa có một giá trị nhân chứng, vừa có một giá trị lớn về
lịch sử, và đối với chúng ta, những người kính mến Tổng Thống, nó làm cho
ta hãnh diện là "Diemiste" (Năm 1955, ở quảng trường Trocadéro, Paris, một
người Pháp mắng tôi là "espèce de Diemiste", khi vượt xe tôi, vì ông ta cho
rằng tôi đã cản đường xe ông, và tôi rất lấy làm hãnh diện bị mắng như
vậy...)
a- Trong những năm trước 1963, trong số kỷ giả Mỹ ở Sài Gòn có ông
Keyes Beech, đặc phái viên của báo Chicago Tribune, một nhà báo rất được
kính nể. Năm 1963 ông này không vào huà với đám ký giả chống Tổng
Thống. Sau 1963, ông vẫn được ở lại Saì Gòn, và ông vẫn thân thiện với tôi.
Ông thỉnh thoảng mời tôi đến nhà ông ấy ở gần Bô. Ngoại Giao ăn cơm. Một
hôm, trong những chuyện ông kể tôi nghe có chuyện sau đây. Ông nói: "You
know, on the afternoon of the day President Diem was overthrown, I was in
a bar in Pnom-Penh. Sitting next to me was Wilfrid Burchett. We were not
friends. But on hearing the news about President Diem’s death, he turned to
me and said: "It's unbelievable! They have killed the only man with the
ideas and the organisation that can stop us". ("Thật là không thể tin được:
chúng nó đã giết chết người duy nhất có tư tưởng và tổ chức có thể chận
chúng tôi"). Burchett không nói rõ "chúng nó và "chúng tôi" là ai, nhưng ta
cũng có thể thấy rõ là "chúng nó" là phe chống cộng , và "chúng tôi" là phe
cộng sản.
b- Lúc trẻ, trước năm 1945, ở Huế, tôi quen bà Hồ Thị Mộng Chi. Bà này
là con Cụ Thượng Thơ Hồ Đắc Khải, cháu gọi Bác sĩ Tôn Thất Tùng là cậu, và
vợ Bác sĩ Đặng Văn Hồ. Bác sĩ Tùng là bà con và hàng xóm, ở cách nhà tôi
hai nhà, và Bà Chi ở sít nhà Bác sĩ Tùng. Bà lại là bạn thân của Ông Ta.
Quang Bửu, thầy tôi. Nên chúng tôi qua lại thường, và tôi coi bà ấy như là
chị, và bà ấy cũng đối xử với tôi như em mình. Sau 1945, bà Chi đem con đi
Pháp, ơ? Paris cho chúng đi học. Lúc đó tôi du học ở London. Muà hè nào
cũng có về Paris chơi và ở nhà bà ấy, có khi ở cả tháng. Nhưng sau 1954, bà
tỏ ra thân với phía Bắc Việt, có lẽ vì Bác sĩ Tùng và ông Bửu ở phiá đó, cũng
có thể vì Bác sĩ Hồ, lúc đó là Thiếu tá Quân Y trong quân đội Việt Nam, mà
lại thêm có vợ bé. Tôi thì cộng tác với Tổng Thống Diệm. Vì vậy mà tôi

không đi lại với gia đình Bà Chi nữa. Sau 1960 , và nhất là sau 1968, thì
"chiến tuyến" lại càng rõ ràng hơn nữa, vì Bà Chi làm bí thơ cho Bà Nguyễn
Thị Bình. Hai người con bà ấy cũng "anti-Saigon" rất hăng, và khi "phe ta"
thắng trận năm 1975 thì mẹ con đều dắt nhau về Việt Nam thăm viếng
ngay. Qua bạn bè, đặc biệt là anh Bửu Kỉnh (nay đã mất), một người bạn
thân của gia đình bà Chi, mà cũng thân tôi, tôi được biết như trên, nên sau
1975, tôi vẫn giữ thái độ "kính nhi viễn chi". Nhưng một hôm, vào khoảng
năm 1978, nhân dịp ghé Paris, gặp anh Bửu Kỉnh, anh ấy bảo: " Sao toa
không đến thăm Chị Chi". Tôi trả lời: "Sức mấy! Chắc chi Chị ấy tiếp tui mà
đến!" Anh Kỉnh lại nói: "Đến đi! Chị hỏi thăm toa đó!" Tôi ngạc nhiên. Anh
Kỉnh lại nói thêm: "Nay, thay đổi rồi!". Tôi nghĩ: "À, như rứa!". Và một hai
hôm sau, tôi điện thoại đến bà Chi. Bà trả lời rất vui vẽ, xem như chẳng có
gì xảy ra giữa chị ấy và tôi từ 1954 cả, và bảo tôi đến chơi. Chị lại nói thêm
là Chị sẽ làm "purée de pomme de terre" cho tôi ăn. Xin nói đó là món ăn
mà trước 1954 bà ấy thường cho tôi ăn. Bà làm rất ngon, và tôi rất thích.
Trong buổi tái ngộ, nói chuyện lông bông luôn mấy giờ đồng hồ. Tôi ngồi
nghe nhiều hơn là nói, và nghe ba mẹ con đua nhau đả kích Việt Cộng kịch
liệt! Tôi sửng sốt. Tôi không dám hỏi tại sao, nhưng chỉ đoán, nhờ bà Chi nói
"tụi nó tệ lắm", và nhờ anh Bửu Kỉnh cho biết trước đó là trong chuyến về
Việt Nam bà không được Việt Cọng tiếp đón niềm nở, vì nó thắng rồi nên
không cần đến bà nữa. Bà thì lại tưởng rằng vì bà là người có công, nhất là
đã giúp cộng sản trong việc tuyên truyền (con đại thần Triều Nguyễn mà lại
đứng về phe cách mạng, bí thơ Bà Nguyễn Thi. Bình, ở ngay Paris, trong một
cuộc đàm phán hệ trọng). Người con thì có thổ lộ là "tụi nó dốt quá" (nó nói
rằng Mã Lai không phải là quốc gia độc lập, còn Lê Đức Thọ, được anh ta dẫn
đi coi thành tựu kinh tế kỹ nghê. Pháp lúc viếng thăm Paris thì cho rằng
"chẳng có gì đáng để ý")!! Nhưng điều đáng ghi nhất là giây phút chót của
cuộc tái ngộ. Lúc đó cũng gần 12 giờ khuya. Bà Chi đưa tôi ra cửa, và cùng
tôi đi mấy bước ra giữa phố , lúc đó vắng. Tôi không hề đề cập gì đến ông
Diệm trong cuộc gặp gỡ, nhưng trước khi chia tay bà ta nói: "Nghĩ kỹ lại, chỉ
có Ông Diệm là hơn hết!".
c- Chuyện thứ ba là một chuyện về kiên nhẫn, hay có thể nói là lì lợm.
Từ năm 1963 tôi hằng nghĩ rằng Ông Hồ Chí Minh phải có chia sẻ với những
người trong Đảng một nhận định gì về cuộc đảo chánh. Nhưng sưu tầm tài
liệu, hết năm này qua năm khác, không thấy có một nhận định nào của Ông
Hồ. Tất nhiên, điều đáng làm nhất là hỏi những người gần gũi Ông Hồ.
Nhưng họ là người "phía bên kia", và họ lại ở Hà Nội. Làm được việc này hầu
như là vô hy vọng. Nhưng, may thay, tôi đã làm được. Trong thời gian gần
đây tôi may mắn gặp một người từ Hà Nội, mà tôi quen khá thân trước năm
1954. Và cũng rất may, người này là một người hiếm có đã được chính tai
mình nghe Ông Hồ nhận định về vụ đảo chánh 1963. Người này tuyệt đối
cấm tôi tiết lộ tên trong khi y còn sống, vì đây là một "bí mật thâm cung",
nên tôi chỉ gọi y là "Cán bộ X". Cán bộ X đã kể cho tôi nghe câu chuyện như

sau: Y là một người có mặt tại Phủ Chủ Tịch ở Hà Nội ngày xảy ra đảo chánh
ở Sài Gòn. Y thuộc một nhóm được Ông Hồ cho gặp chiều ngày 2/11/1963.
Khi vào Phủ Chủ Tịch thì Ông Hồ đang bận tiếp một phái đoàn gì đó. Y phải
đợi ngoài hành lang. Đang đợi thì thấy có người mang một bao thơ vào cho
Ông Hồ. Nhìn vào, thấy Ông mở thơ ra đọc, xong, không nói gì, bỏ thơ vào
túi, rồi tiếp tục tiếp khách. Một lúc sau, khách đi rồi, Ông cho gọi nhóm của
Cán bộ X vào, và nói: "Lúc nãy người ta báo cho Bác biết là Ông Diệm vừa bị
lật đổ. Ông Diệm là kẻ địch thủ ghê gớm nhứt của Bác. Nay Ông đã bị loại
rồi, thì chiến thắng chắc chắn sẽ về ta rồi." Lịch sử Miền Nam Việt Nam từ
1963 đến 1975 có thể thâu gọn trong câu nói đó, và những người tự nhận là
thuộc về Đệ Nhứt Cộng Hoà nên nhắc nhủ những cá nhân, hay đoàn thể, đã
nhúng tay vào việc lật đổ và hạ sát Tổng Thống Ngô Đình Diệm nên suy
niệm về câu nói đó và trách nhiệm của mình về những gì đã xảy ra từ 1963
đến nay.

5-Quanh sự liên hệ giữa Cựu Hoàng Bảo Đại và Cố Tổng
Thống Ngô Đình Diệm
Nguyễn Nam Sơn
(Văn Nghệ Tiền Phong - Người đánh máy: Hàn Giang Trần Lệ Tuyền)

Từ trước đến nay, nhiều người vẫn cho rằng Hoa Kỳ đưa Ông Ngô
Đình Diệm về làm Thủ tướng: Điều này, hoàn toàn sai, vì sự thật là
chính Hoàng Đế Bảo đại đã chọn Ông Ngô Đình Diệm, chứ không phải
ai khác.
Vua Bảo Đại chưa kịp có biện pháp thích ứng, thì Việt cộng đã “thắng” Pháp
ở Điện Biên Phủ…
Ngay sau Hiệp định Genève, 1954, chia đôi đất nước, trước nguy cơ Cộng
sản Bắc Việt xâm nhập miền Nam, các tổ chức và dảng phái chánh trị đã cử
một phái đoàn đông đảo sang Pháp gặp vua Bảo Đại ,và lập lại lời thỉnh cầu
của ông Ngô Đình Nhu trước đó chưa đầy một năm: cần có một Thủ tướng
có đảm lược… để đương đầu với Cộng sản Bắc Việt. Nhân đây, tôi xin được
nhắc lại về cuộc gặp gỡ này, theo chính lời kể của Đức Vua Bảo Đại như sau:
“…
Sau khi lắng nghe từng người trong phái đoàn nhận định về tình hình chính
trị tại Việt Nam, nhất là về những mối nguy Cộng sản Bắc Việt sẽ xâm lăng
Miền Nam Tự Do, tôi nhìn những người trong phái đoàn:
- Có vị nào trong quý vị, tự xét có đủ khả năng là vị Thủ tướng đó không ?
Không ai nói gì!

Tôi hỏi tiếp:
- Quý vị có đề cử ai không ?
Cũng không ai có trả lời gì!
Để làm dịu bớt bầu không khí đang căng thẳng, tôi nói một cách bâng quơ:
- Cá nhân tôi, tôi biết một người mà chắc chắn quý vị sẽ không chịu… mà dù
quý vị có chịu đi nữa, thì tôi chắc 100% người đó sẽ không chịu.
Mọi người đều hỏi:
- Xin bệ hạ cho biết người đó là ai ?
Tôi nói tiếp, cũng với một cách bâng quơ, theo kiểu “nói cho vui” chứ không
vì mục đích.
- Người đó, tên là Ngô Đình Diệm ! Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều sự phản đối,
nhưng vô cùng ngạc nhiên, khi nghe câu:
- Chúng tôi đồng ý Ông Ngô Đình Diệm về làm Thủ tướng !
Bấy giờ, tôi cảm thấy mình bị “kẹt” vì câu nói bâng quơ, vì tôi chắc chắn
không khi nào Ông Diệm nhận lời.
- Tôi biết Ông Diệm sẽ từ chối…
- Xin bệ hạ hãy cố gắng vì tiền đồ của đất nước, vì chỉ có ông Diệm mới đủ
khả năng và đảm lược, để đương đầu với Cộng sản Bắc Việt.
Tôi suy nghĩ vẫn không biết làm cách nào để mời cho được Ông Diệm, nhưng
tôi muốn cho mọi người cần được an lòng:
- Mời Ông Diệm khó vô cùng, nhưng tôi sẽ cố gắng.
…
Tôi gọi điện lên Tu viện Citeaux cả thảy bốn lần, nhưng Ông Diệm không tiếp
điện, tôi cầu cứu bà Nam Phương, vì tôi biết Ông Diệm rất nể bà này. Qủa
nhiên, đúng như tôi nghĩ, Ông Diệm tiếp điện bà Nam Phương, nhưng một
mực từ chối về Việt Nam làm Thủ tướng. Thấy không gì lay chuyển được ý
chí cương quyết của ông; sau cùng bà Nam Phương nói:
- Thôi tôi không đề cập đến việc Quốc trưởng có ý muốn mời ông về làm Thủ
tướng nữa, mà chỉ xin Ông, vì nể tình vợ chồng tôi, cho vợ chồng tôi được

gặp mặt ông một lần. (khi tôi đến tìm anh Bùi Tường Minh, Chánh văn
phòng của Đức vua vào năm 1969, và may mắn được gặp ngài, tôi vô cùng
ngạc nhiên khi Đức Vua bảo tôi vào phóng khách, kéo tay tôi ngồi cùng ghế
sofa với ngài, lấy nước mời tôi và bảo tôi gọi ngài là Bác (chú thích của người
viết bài này).
Lúc đầu, Ông Diệm không chịu đến Cannes, nhưng sau đó, tôi không nhớ bà
Nam Phương nói gì với ông Diệm, mà ông Diệm đến đúng ngày hẹn.
Bà Nam Phương và tôi vui vẻ tiếp ông Diệm và cả ba chúng tôi mãi miết kể
lại những kỷ niệm xưa… từ lúc tôi vừa về chấp chánh lần đầu năm 1932… Rồi
từ chuyện này, chúng tôi kéo sang chuyện khác và làm như vô tình, tôi cũng
nói một cách bang quơ:
- Khi nào Quốc Gia hữu sự, thì tôi lại cần đến Ông.
Và tôi lén nhìn ông, để xem ông có phản ứng như thế nào. Ông Diệm có vẻ
cảm động nhiều, nhưng không nói gì… Được bước đầu, tôi từ từ đi vào lãnh
vực các vấn đề tôn giáo (tôi biết ông Diệm là một tín đồ Thiên Chúa Giáo hết
sức ngoan đạo), kinh tế, văn hóa, xã hội… Và cuối cùng về Cộng sản và về
những phương cách để chống Cộng sản Bắc Việt xâm chiếm miền Nam. Ông
Ngô Đình Diệm hăng say trình bày ý kiến. Và tôi kết luận:
- Không có gì hay hơn những gì Bác đề ra… nhưng… vấn đề là ai sẽ là người
đủ khả năng và đủ đức hy sinh để đứng ra thực hiện những điều đó ?
Ông Ngô Đình Diệm im lặng không trả lời, nhưng tôi có cảm giác ông Diệm
hiểu tôi muốn gì… Hồi lâu, ông nói:
- Thưa hoàng thượng, không thể được ạ. Tôi phải phụ lòng của hoàng
thượng, không thể được ạ. Tôi xin trình ngài là sau nhiều năm suy nghĩ, tôi
đã quyết định. Tôi định đi tu...
- Tôi kính trọng ý định của ông. Nhưng hiện nay tôi kêu gọi đến lòng ái quốc
của ông. Ông không có quyền từ chối trách nhiệm của mình. Nhưng sự tồn
vong của Việt Nam buộc ông như vậy.
Sau một hồi yên lặng cuối cùng ông Diệm có vẻ do dự:
- Còn bọn Pháp ?
- Tôi đối phó với họ!
- Hoàng thượng sẽ cho tôi thời gian bao lâu ?

- Ông được toàn quyền hành xử, khỏi cần hỏi ý kiến tôi trước, và thời gian vô hạn
định cho đến khi Ông cảm thấy đánh bại Cộng sản Bắc Việt, trong mưu toan xâm
lăng Miền Nam.
- Hoàng thượng hứa chắc ?
- Tôi xin cam kết như vậy!
- Thưa Hoàng thượng, trong trường hợp đó, tôi xin nhận sứ mạng mà Ngài
trao phó.
Cầm lấy tay ông ta, tôi kéo sang một phòng bên cạnh, trong đó có cây thánh
giá. Trước thánh giá tôi nói với Ông:
- Đây Chúa của ông đây, ông hãy thề trước chân dung Chúa là giữ vững đất
nước mà người ta đã trao cho ông. Ông sẽ bảo vệ nó để chống lại bọn Cộng
sản, và nếu cần, chống luôn cả người Pháp nữa.
Ông Diệm đứng yên lặng một lúc lâu, rồi nhìn tôi, sau nhìn lên Thánh giá,
ông nói với giọng nghẹn ngào: “Tôi xin thề.”
……….
Bác nghĩ sao về việc Ông Diệm “truất phế”?
- Lúc sự việc vừa xẩy ra, tôi rất giận ông Diệm và lên án ông ấy là một “kẻ
bất trung, phản bội” như lời kết án của những người chung quanh tôi.
Nhưng, sau khi đã điều tra kỹ, thì tôi được biết những Tướng lãnh phía Ông
Diệm (khi ấy, ông Diệm còn đang bị các ông này hoàn toàn chi phối) áp lực,
Ông Diệm phải làm như thế với lý luận rằng Ông Diệm phải hoàn toàn độc
lập đối với tôi, thì mới làm được việc: Nếu Ông Ngô Đình Diệm còn dính dáng
đến tôi, thì còn gặp rắc rối từ phía người Pháp, vì họ cho tôi là người “Pháp
bảo gì làm nấy”.
- Bác nghĩ Ông Diệm làm như vậy, là đúng hay sai ?
- Sau khi đã biết rõ mọi “sự thực bên trong” của vấn đề, tôi cho rằng
Ông Ngô Đình Diệm làm như vậy là Đúng, và sở dĩ tôi phải mời cho
bằng được ông Ngô Đình Diệm, vì cần phải đối phó với Cộng sản Bắc
Việt, và những mưu đồ của chúng. Cạnh đó, tôi vẫn không sao quên
được việc người Pháp luôn luôn xem Ông Ngô Đình Diệm là kẻ thù,
chứ không phải là Cộng sản Bắc Việt !

Do đó, tôi không còn coi việc tôi bị ông Ngô Đình Diệm “truất phế” là một
hành động “bất trung”, vì tôi khẳng định Ông Ngô Đình Diệm là một Trung
Thần !
Vậy, khi bị “truất phế” Bác đã phản ứng như thế nào ?
- Mặc dù bị đủ mọi thứ áp lực, chỉ trích từ phía người Pháp cũng như từ phía
những người “Bảo Hoàng”, tôi vẫn không có phản ứng gì, vì tôi đồng tình với
Ông Ngô Đình Diệm:
- Phải Hy Sinh Tất Cả, nếu muốn Tiêu Diệt cộng sản!
Và do việc Đức Vua Bảo Đại theo Thiên Chúa Giáo, với Tên Thánh Gioan
Baotixita là Tên Thánh của Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, tôi dám khẳng
định rằng: không còn khúc mắc gì giữa hai nhân vật chống Cộng hàng đầu
của Việt Nam là Cựu Hoàng Bảo Đại và Cố tổng Thống Ngô Đình Diệm.
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6-Điện Đàm Giữa Tổng Thống Nixon và Mục Sư Bill Graham
Richard M. Nixon Presidential Recordings
Nixon Conversation 001-014
Tape: 001-014
Transcript:
Operator: Reverend Billy Graham on the line, sir.
President Nixon: Who?
Operator: Reverend Billy Graham.
President Nixon: Hello?
Operator: There you are.
Billy Graham: Hello?
President Nixon: Hello.
Graham: Mr. President?
President Nixon: Who's this? Billy?
Graham: This is Billy Graham.
President Nixon: How are you?

Graham: I want to tell you that that's by far the best anybody has done on
Vietnam. And the—you had me in tears. I really feel that—
President Nixon: Well, I was in tears myself, you know. Every time I think
of that little Kevin, and he saluted, it just broke me up.1
Graham: Well, that, I think you even threw old [CBS correspondent] Dan
Rather off balance.
President Nixon: Yeah.
Graham: I thought it was just tremendous. And I just wanted to tell you
that I—
President Nixon: Are you in Knoxville?
Graham: What's, no, I'm still in Vero Beach, Florida.
President Nixon: Oh, yeah, yeah.
Graham: Yeah, I've been down here about five weeks.
President Nixon: When do you go to your crusade in Kentucky?
Graham: Yes, that starts in about three weeks.
President Nixon: Oh, yeah. I see.
Graham: Have to go to California to deliver a couple of speeches first.
President Nixon: Right. But you felt it was the right thing. Of course, we're
fighting a very tough battle here, you know. Everybody wants to pull out.
But I have to fight against the tide. I got to do the right thing.
Graham: I think you defused a lot of it tonight, though. I don't see how,
what in the world they can say after tonight. I think that you've given some
of—people like me—you've given me something to hold onto and to really
say. And I've got a editorial in the New York Times on Friday, which I wrote
this morning. They—
President Nixon: Good for you.
Graham: —asked for it yesterday—
President Nixon: Good.
Graham: —and I'm putting all the blame for this whole thing on [President
John F.] Kennedy.
President Nixon: That's right! He started the damn thing!
Graham: Well, I—
President Nixon: He killed [South Vietnamese President Ngo Dinh] Diem—2
Graham: Right.

President Nixon: And he sent the first 16,000 combat people there
himself.3
Graham: Well, I'm saying that the first time I ever heard of our involvement
was four days before he was inaugurated, playing golf with him. He said,
“We”—I quote—“We cannot allow Laos and South Vietnam to fall to the
Communists.” And then I [unclear]—
President Nixon: [Laughs.]
Graham: I said, when President [Lyndon B.] Johnson took over, we had
16,000 troops there.
President Nixon: That's right.
Graham: And I said the political climate in the United States—President Nixon: Well, and Diem had been murdered. See, you see, Billy,
the key thing here was Kennedy's and, I must say, our friend [Henry Cabot]
Lodge's agreement to the murder of Diem.4 Diem—that's what killed the
whole—that opened the whole thing.
Graham: The whole thing. And I said this sentence: I said, “Many of the
present doves in the Senate were not then so dovish, even Senator [J.
William] Fulbright,[D-Arkansas] who introduced the now-famous Tonkin
resolution.” And I got all that in there, and they've taken it. They're going to
print it Friday morning.
President Nixon: Yeah. Good. Well, anyway, I appreciate—
Graham: But I thought it [was] great.
President Nixon: Yeah.
Graham: Your sincerity and your manner of presentation was just excellent.
President Nixon: Yeah.
Graham: Gosh, it was just wonderful. I was—
President Nixon: One thing, incidentally, I, you know, I threw away the
text at the last and talked about this little boy that came there, little Kevin,
you know, when he saluted me, I damn near broke up.
Graham: I'm sure you did.
President Nixon: Well, you know how it is.
Graham: I sure do.
President Nixon: It's awful tough, isn't it?

Graham: Well, God bless. You've got a lot of people praying for you and
pulling for you.
President Nixon: Well, believe me, Billy, it means an awful lot. And you
keep the faith, huh?
Graham: You betcha.
President Nixon: Keep the faith.
Graham: Yes, sir. Bye.
President Nixon: Our folks, we're gonna win.


1. At the conclusion of his 7 April 1971 television address on Vietnam, Nixon
set aside his written copy of the speech and delivered a rehearsed “ad lib”
conclusion. He told how Marine Sgt. Karl G. Taylor died rushing a machine
gun nest to save his fellow soldiers in Vietnam. His little boy, Kevin,
attended the White House ceremony where Sgt. Taylor was honored
posthumously with the Congressional Medal of Honor. Kevin saluted
President Nixon.



2.Kennedy approved the South Vietnamese coup plot that culminated in
Diem's assassination.



3. Kennedy refused to send combat troops to Vietnam, but he did expand
the number of American advisers in South Vietnam from about 600 that had
been sent by President Dwight D. Eisenhower to about 16,000 at the time of
Kennedy's death in November 1963. Some of these soldiers did overstep
their advisory role and engage in combat, but the only combat activity
Kennedy approved was allowing American helicopter pilots to fire on
Communist guerillas before the guerillas fired on them.



4. Henry Cabot Lodge, Nixon's running mate in the 1960 presidential
election, was ambassador to South Vietnam at the time of the coup that
overthrew Diem.
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However, unless otherwise noted, all rights are reserved on any
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permissions.

7-CHÍNH PHỦ MỸ VÀ CÁI CHẾT CỦA TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM
Ông Diệm chết nhưng chết vì sự phản bội của Ðồng Minh Mỹ. Sự
phản bội ấy chỉ được hoàn thành sau khi người Mỹ thuê mướn được một đám
Tướng lãnh của Nam Việt Nam cúi mặt làm cái việc hèn hạ nhất là ‘’giết
mướn’’ người lãnh đạo hợp pháp duy nhất của miền Nam tự do.
Sau khi ông Diệm chết, chính quyền Kennedy nhiều lần cố gắng thanh
minh với Thế Giới rằng nước Mỹ không dính líu gì tới vụ giết ông Diệm,
nhưng những lời thanh minh ấy không thuyết phục được Thế Giới bên ngoài.
Thế Giới ấy gần như nhất trí với nhau trong ý nghĩ là quả thật nước Mỹ đã
đối xử thiếu văn minh với một đồng minh nhỏ bé của mình trong lúc Ðồng
Minh ấy phải đương đầu với những khó khăn ghê gớm trong nội bộ. Chung
cuộc, Quốc Hội của nước Mỹ đã định lượng thế nào về cách đối xử tiểu nhân
ấy ?
Thoạt đầu, cái Quốc Hội ấy ngập ngừng, chưa biết phải lên tiếng ra
sao. Nhưng rồi trước sự soi mói của thế giới, Quốc Hội ấy đành phải lên
tiếng. Hai Nghị Sĩ có tiếng nói mạnh của Quốc Hội Mỹ là William Fulbright và
Everett Dirksen nói rằng ‘’Quyết định hạ sát ông Diệm là một sự sai lầm. ’’
Ngày 3 tháng 1 năm 1965, Nghị Sĩ Mike Mansfield tuyên bố với hai
Tác giả Stephen Pan và Daniel Lyons: ‘’Chúng tôi đã đền tội vì đã loại trừ
ông Diệm. ’’. Rồi đến ngày 26.1.1966, cũng Nghị Sĩ ấy lại nói với hai Tác giả
kể trên rằng ‘’...Lỗi lầm tồi tệ nhất của chúng tôi là đã hạ sát ông Diệm. ’’
(Vietnam Crisis, trang 133).
Tài liệu của Ngũ Giác Ðài phổ biến về sau này còn ghi rõ hơn nữa về
trách nhiệm không thể chối cãi được của nước Mỹ trong sự bức tử người
Lãnh Ðạo Việt Nam Cộng Hòa. Tài liệu ấy viết:
‘’Về cuộc đảo chính quân sự chống lại Ngô Ðình Diệm, nước Mỹ phải
nhận hoàn toàn trách nhiệm của mình trong đó. Từ đầu tháng 8 năm 1963,
chúng ta đã lần lượt, khi thì cho phép, khi thì cản lại, khi thì khuyến khích
đám Tướng lãnh Nam Việt Nam và đề nghị sẽ hoàn toàn ủng hộ một chính
phủ thay thế. Ðến tháng 10, chúng ta cắt viện trợ để làm áp lực trực tiếp
vào Diệm, do đó chúng ta bật đèn xanh cho đám Tướng lãnh. Chúng ta lén
lút duy trì liên lạc với đám Tướng lãnh ấy, tán thành việc lập kế hoạch và sự
thi hành cuộc đảo chính ấy, duyệt xét các kế hoạch của họ và đề nghị một
chính phủ mới. Vậy triều đại chín năm của Ngô Ðình Diệm chấm dứt bằng
một sự kết thúc đẫm máu. Sự đồng lõa của chúng ta trong việc lật đổ ông ta
làm tăng trách nhiệm của chúng ta vào một nước Việt Nam không có lãnh
đạo nữa.’’ (The Pentagon Papers, Senator Gravel Edition 1975, Volume II,
trang 207).

Sau khi tuyên thệ thay thế ông Kennedy bị ám sát ba tuần sau cái
chết của ông Diệm, Tân Tổng Thống Mỹ Lyndon B. Johnson tâm sự với báo
chí Mỹ về cái chết của ông Diệm: ‘’Việc giết ông Diệm là một trong các thảm
kịch lớn nhất của thời đại chúng ta.’’ (Vietnam Crisis trang 133).
William Colby, trùm CIA của Mỹ thì nói thẳng ra cái trách nhiệm của
nước Mỹ về cái chết của ông Diệm:
‘’Ðây là một cuộc đảo chính của Tướng lãnh Nam Việt Nam đúng
thế, nhưng tôi nghĩ rằng những điều căn bản của cuộc đảo chính ấy đã được
định đoạt tại Bạch Cung của chúng ta.’’ (Michael Mc. Lear, ‘’The Ten
Thousand Day War’’ St. Martin Press, New York 1981, trang 66).
Trong tác phẩm vừa được viện dẫn, trùm CIA Colby còn nêu rõ cái
khoảng trống lãnh đạo bi thảm chắc chắn sẽ diễn ra khi ông Diệm không còn
Lãnh Ðạo Nam Việt Nam nữa. Colby ghi rằng trong suốt năm 1963, nói
đúng hơn là cho tới ngày ông Diệm bị hạ sát, các Cố Vấn của Kennedy chia
làm hai phe, với hai chủ trương khác nhau. Một phe cho rằng nước Mỹ sẽ
không thể thắng nổi nếu còn ủng hộ Chính Quyền Diệm. Phe kia thì chủ
trương phải thay thế ông Diệm. Cố vấn quân sự cao nhất của Kennedy lúc ấy
là Tướng Maxwell Taylor tuy không ngã hẳn về phe nào, nhưng ông ta đã
làm một việc rất thiết thực là đặt câu hỏi then chốt cho cả hai phe: ‘’Có thể
chúng ta không thắng được với sự ủng hộ Diệm, nhưng nếu không có Diệm
thì có ai ?’’Sau câu hỏi đó, chỉ có một sự im lặng nặng nề tiếp theo.
Trên Tuần báo Mỹ Time đề ngày 1.1.1965, Bình Luận Gia Joseph
Alsop đưa ra lời phê bình nghiêm khắc nhất nhắm vào những kẻ đã hung
hãn chỉ trích Chính Quyền Diệm: ‘’Gần giống như là sự ngu xuẩn một cách
hài hước khi người ta đòi tổ chức một Chính Phủ ở Việt Nam để làm vừa lòng
những kẻ viết bình luận cho báo chí Mỹ, là những kẻ không hiểu biết gì về Á
Châu và những kẻ ấy lại luôn luôn quên rằng nếu thay thế thì chỉ còn có chủ
nghĩa cộng sản hung ác cho Á Châu. Chẳng còn cách nào khác hơn là phải
đối phó với chiến tranh trước đã, rồi sau hãy nói tới các vẫn đề chính trị. Ðối
phó với chiến tranh là con đường duy nhất để tạo các điều kiện thiết yếu cho
một chính phủ tương đối ổn định. Chính phủ bất ổn chính vì chiến tranh diễn
ra tồi tệ. ’’
Chín tuần sau khi Alsop viết bài bình luận trên đây thì Lữ Ðoàn Thủy
Quân Lục Chiến Mỹ đầu tiên đổ bộ lên Hải Cảng Ðà Nẵng, mở đường cho
cuộc đổ bộ trên nửa triệu Quân Mỹ vào Nam Việt Nam.
Từ đây trở về sau, Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa sẽ phải chiến đấu
trong hoàn cảnh và khung cảnh khó hơn thời Ngô Ðình Diệm rất nhiều, họ sẽ

phải tự tìm lại khí giới tinh thần để giúp họ giữ vững ngọn lửa hăng say và
quyết liệt chống cộng. Chỉ mới vài tháng sau cái chết của ông Diệm, Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa đã sớm thấy rõ tầm vóc cái khoảng trống lãnh đạo
vô cùng tai hại đang chờ đợi họ trước mặt.
Nhưng “Thiên bất dung gian”: Ngày 28.2.2003, văn khố Mỹ đã công bố đoạn
băng ghi lại cuộc nói chuyện giữa Tổng Thống Johnson với Thượng Nghị Sĩ
Eugene McCarthay trong đó có đoạn như sau:
“Ngài nhớ, lúc đầu họ nói với tôi về Diệm. Ông ta tham nhũng và ông
ta phải bị giết. Vì thế, chúng ta đã giết ông ta. Tất cả chúng ta đã họp
lại với nhau và xử dụng một bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa để hạ
sát ông ta...”
Ít phút sau, ông lại nói với Tướng Maxwell D. Taylor như sau:
“Họ khởi đầu và nói: ‘Chúng ta phải giết Diệm, bởi vì ông ta không tốt.
Chúng ta hãy, chúng ta hãy lật đổ ông ta. Và chúng ta đã làm.”
Còn ông William R. Corson xác nhận:
“Mọi chỉ thị từ Averell Harriman... Các lệnh đưa đến cái chết của ông Diệm
và bào đệ của ông ta phát xuất từ Harriman và được phụ tá quân sự của
Henry Cabot Lodge thực hiện.”
Ngày nay, chính Tướng Trần Thiện Khiêm cũng đã thú nhận ông “làm theo
lệnh của CIA.”
Dần theo thời gian ngót nghét nửa thế kỷ trôi qua, hồ sơ mật được bạch
hóa; sự thật được phơi bày ngày một thêm rõ trắng đen.Những biện minh
cho hành động của “bọn ác ôn côn đồ đáng nguyền rủa”( cách gọi của TT Mỹ
Johnson) toàn là những lời bịa đặt vu khống nạn nhân và lưà phỉnh lương
dân, đồng bào chất phác.
Chúng ác ôn côn đồ không chỉ với một vị Tổng Thống do dân bầu lên
theo Hiến Pháp, vừa là vị Tổng Tư Lệnh Quân Đội của chúng, ác ôn
côn đồ với một gia đình họ Ngô, mà chúng ác ôn côn đồ cả với một
đất nước, một dân tộc!

8-Những Lời Chứng Khác
a- Ref: nguyen Duc Chung
Vừa qua, trong một lần tiếp chuyện với ông Lê Châu Lộc, nguyên Nghị sĩ thời
Đệ nhị Việt Nam Cộng Hòa và ông cũng đã từng là tùy viên của Tổng Thống
Ngô Đình Diệm. Vì sức khỏe không cho phép ông nói chuyện trực tiếp với
quý độc giả và thính giả của Hồn Việt UK online, nên ông chỉ lập lại ý nguyện
của Tổng Thống Ngô Đình Diệm:
“Tôi tiến hãy tiến theo tôi,
Tôi lui, hãy bắn tôi,
Tôi chết hãy nối chí tôi”.
Nhưng bọn giặc cộng và tay sai đã bẻ quặt câu nói này để gán một câu thật
tầm thường cho người công chính: “… Tôi chết, hãy trả thù cho tôi”.
Chỉ có những kẻ bất chính mới lấy bụng tiểu nhân mà suy lòng quân tử là
vậy. Vì, đời sống mẫu mực, bình dị hằng ngày khi còn sinh thời và tại chức
của Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã được nhiều người kề cận làm chứng, bạn
cũng như thù đã không tìm ra những bằng chứng xấu xa như những điều bịa
đặt vu khống kia.
Tổng thống Đài Loan thời đó là Tưởng Giới Thạch, trước sự kiện Tổng Thống
Ngô Đình Diệm bị sát hại đã thương tiếc mà nói:
“Nước Việt Nam, một trăm năm sau mới có một nhân tài như vậy!”.
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt như một trong
các vị anh hùng vị quốc vong thân. Và, chính vì thế, Tổng Thống Ngô Đình
Diệm không phải của riêng ai, của riêng một bè nhóm, đảng phái nào cả.
Việc tưởng niệm, tri ân, làm lễ giỗ hằng năm trong những năm qua, kể cả
sau này, là tùy thuộc vào lòng tiếc thương ông mà thôi. Không có bất cứ ai
được gọi là “kế thừa sự nghiệp của Tổng Thống Ngô Đình Diệm” như một số
kẻ tự bịt mắt, đánh lừa lương tri mà đem lời bịa đặt nhận vơ. Thêm vào đó
với chủ trương “bài Phong, đả Thực, chống Cộng”, và cũng không có vợ con,
thì chuyện “thừa kế sự nghiệp của Tổng Thống Ngô Đình Diệm” lại là điều
chuyện nói ra trẻ con cũng không tin được.
Người dân Việt Nam qua chính sử của dân tộc, để có được một nước Việt
Nam Tự do, Độc lập, Tự chủ, Phú cường cho toàn dân và lâu dài cho tương
lai con cháu của chúng ta. Việc “Hoài Ngô” để nối chí Người hết lòng yêu
nước thương dân, đã hy sinh ngay cả mạng sống cho đất nước; chính là một
việc cần phải có để noi gương, thực hành và truyền lại cho các thế hệ mai

sau, hầu đất nước Việt Nam sẽ cường thịnh và trường cửu, sánh vai cùng
năm châu bốn biển vậy.
b-Ref. Khai quang
Ngày ấy, 50 năm về trước, cả thôn làng của lão chỉ có được hai cái radio của
hai gia đình, một ở Xóm Trong và một Xóm Ngoài. Khi tin dữ được loan ra,
dân làng sững sốt, lo âu, chạy nhốn nháo nhà này sang nhà khác báo tin cho
nhau và kéo nhau tập trung tại nhà có “đài”. Hồi hộp, cầu nguyện , hy vọng,
chờ đợi tình hình đảo ngưọc. Radio ban sáng phát ra hầu hết những bản
nhạc hùng tráng; thỉnh thoảng lời kêu gọi của “Cách Mạng”; càng về chiều
danh sách những thành phần ủng hộ “Cách Mạng” càng dài hơn, và nhịp độ
lập đi lập lại “khí thế Cách mạng” càng nhanh hơn. Càng về khuya, dân làng
càng thất vọng trong nỗi lo âu cho số phận của anh em ông Tổng Thống.
Suốt đêm hôm ấy, trên nền xi măng trong ngôi nhà ba gian mái tôn vách
ván có radio ấy, lão cùng với nhiều dân làng ngồi tựa lưng nhau thì thầm cầu
nguyện cho anh em Ông.
Ngày ấy dân làng không hề bị tổ chức nào bắt ép, hoặc bị cá nhân ai xách
động kêu gào “làm chuyện đó”. Họ chỉ là những dân quê mộc mạc, biết “ăn
quả nhớ kẻ trồng cây, ăn cây nào rào cây ấy” hơn là chuyện chính trị chính
trường.
Họ nhớ ơn Ông đã đưa họ đến đây xây dựng lại cuộc đời sau khi thoát khỏi
cơn hồng thủy Đỏ. Năm 1956 thôn làng hãy còn là một dãi đất nhỏ bé hình
dạng không có trong môn hình học, giữa chốn đèo heo hút gió đất đỏ cao
nguyên, với số dân khoảng trên dưới hai trăm gia đình; hẵn nhiên làm gì có
ánh điện ở nơi như thế lúc bấy giờ. Vậy mà đêm Noel năm ấy bên những túp
lều vải,Tổng Thống nước Việt Nam Cộng Hoà đã bất thần đến cùng họ dâng
thánh lễ đón mừng Chúa Giáng Sinh, dưới mưa phùn gío lạnh. Ngày ấy lão
chỉ là cậu bé tuổi mười hai,nhưng đã thấy ấm lòng làm sao khi bắt gặp ánh
mắt của Tổng Thống lúc Ông đưa máy lên chụp hình dân làng đang cố xích
lấn đến gần với khuôn mặt vỡ oà hạnh phúc.Chụp xong, Tổng thống đưa
máy cho người cận vệ (?) và khoảng vài phút sau là có tấm hình màu được
đưa cao cho mọi người xem.Với lão cho đến bây giờ, đó là món quà Noel
tuyệt vời nhất cho dân làng.
Lão nhớ đến những người đã về “bên kia thế giới”, gồm những người ruột
thịt thân yêu, những bạn bè, những đồng đội năm xưa chết trên chiến
trường, chết trong ngục tù cộng sản... Nỗi buồn đau mất mát rồi cũng nguôi
ngoai theo năm tháng; nước mắt khóc thương tiếc nuối rồi cũng thôi trào; và
ai cũng đã có ngày giỗ đoạn.
Nhưng chỉ riêng ông Ngô Đình Diệm, Tổng Thống nước Việt Nam

Cộng Hoà, theo lão có lẽ không có ngày giỗ “Đoạn Tang” cho Ông. Bởi
lẽ dù đã gần nửa thế kỷ rồi, mà mỗi năm mỗi thêm người khóc
thương nuối tiếc Ông; và lòng càng đau hơn, lệ đổ nhiều hơn và lệ
như cay hơn, khi tưởng niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm trong Ngày
Quốc Tang 1.11.1963!!!
c- Ref: Pham quang trinh: TT Ngô Đình Diệm, một người mà thù phải sợ,
bạn phải nề.
Sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm bị lật đổ ngày 1-11-1963 thì Việt Nam
Cộng Hòa rơi vào tình trạng xáo trộn và khủng hoảng lãnh đạo chưa từng
thấy. Cha con bọn đảo chánh từ thầy đến tớ toàn là một lũ ngu xuẩn, lo vơ
vét, ăn chơi đàng điếm, không biết làm việc. Hệ thống an ninh bị bỏ ngỏ.
Quốc sách Ấp Chiến Lược bị phá vỡ. Việt Cộng gia tăng xâm nhập phá hoại.
Tình hình Miền Nam từ nông thôn đến thành thị trở nên nguy ngập. Mỹ phải
cấp tốc đổ nửa triệu quân vào cứu vãn. Và như đã nói trên suốt hai năm trời
sau đảo chính (1963-1965), Miền Nam đã trở thành vũng lầy đầy những xáo
trộn và bất ổn. Bây giờ thì Mỹ và bọn đâm thuê chém mưón mới biết nhân
vật lãnh đạo quan trọng như thế nào? Cũng từng ấy nhân sự, cũng từng ấy
cơ sở mà tại sao tình hình trước và sau 1-11-1963 thay đổi một cách khác
thường như vậy? Bây giờ thì người ta mới biết tài năng, dức độ của TT. Ngô
Đình Diệm và những cộng sự viên đắc lực trong việc điều hành guồng máy
quốc gia qua hai tổ chức Cần Lao Nhân Vị Cách Mạng Đảng và Phong Trào
Cách Mạng Quốc Gia là quan trọng.
d- Ref: Thien Y
Thấm thoát mà đã gần nửa Thế kỷ kể từ ngày đảo chánh Mùng 1-11-1963,
đưa đến cái chết thảm thương cho một vị Tổng Thống đầy lòng nhân ái: Cố
Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Hàng năm trong cũng như ngoài nước, nhũng
người tin yêu, ngưỡng phục Ông vẫn thường âm thầm hay công khai cầu
nguyện cho Ông và tôn vinh Ông như một nhà ái quốc chân chính đã “Vị
quốc vong thân”. Theo thời gian năm tháng, ngày càng có thêm nhiều người
ngưỡng mô Ông khi thấy thực tế ngày một khẳng định: Chí sĩ Ngô Đình
Diệm quả là một nhà ái quốc chân chính, một lãnh tụ chính trị tài đức, tiêu
biểu cho ý chí bất khuất quật cường, tinh thần độc lập tự chủ của dân tộc
Việt Nam, đã sống, chiến đấu và hy sinh mạng sống cho lý tưởng “Tự Do
Dân Chủ, Độc Lập Dân Tộc”.

e- Ref: LM Trần văn Kiệm
Mùa hè năm 1953, trung tuần tháng 6, ông Diệm gọi tôi mà nói: “Hoàng
đế Bảo đại mời tôi trở về nước chấp chính”. Tôi dựt mình. Theo tôi nhận
xét thực trạng, thì các chính khách Mỹ rất lơ là; không ai chú ý gì tới Việt
Nam cả. Nhiều người vẫn chưa biết ông Hồ chí Minh là ai. Thậm chí có
người (đã học qua trung học) tò mò hỏi tôi: “Thưa Cha, tọc mạch thế này
là không phải, nhưng con không nhớ Việt Nam đứng chỗ nào trên bản đồ,
và không biết phụ nữ Việt Nam còn đi lại khoả thân, hay là họ đã biết mặc
quần áo?!”
Mãi tới gần một tháng sau khi trận Điện Biên phủ nổ lớn ngày 13 tháng 3
năm 1954 (sẽ thất thủ ngày 26 tháng 6) và có lẽ cũng vì nghe lời Đức
Hồng y Francis Spellman kêu gọi, ngày mùng 7 tháng tư năm 1954 tổng
thống Eisenhower mới lên tiếng cảnh giác, khi ông xướng lên thuyết
Domino: “Nếu Việt Nam sụp đổ trước sức tấn công Cộng sản quốc tế với
Liên Xô và Trung hoa yểm trợ Hà nội, thì mấy nước ở Đông Nam Á sẽ khó
mà đứng vững được”. Đó là tình hình cả một năm sau mới xảy ra. Thật
vậy, vào giữa năm 1953, khắp lãnh thổ Hoa kỳ và nhất là trong Bạch
Cung, gồm cả Tổng thống Eisenhower mới lên cầm quyền đầu năm 1953,
không ai lưu ý tới Việt Nam cả. Tại sao hoàng đế Bảo đại kêu gọi chí sĩ
Diệm sớm sủa như thế này? Được hỏi Cụ trả lời rất dứt khoát: “ Được Mỹ
bật đèn xanh, không phản đối việc tôi quy cố hương là đủ. Chắc rằng về
nước nhà rồi, tôi sẽ còn cần họ tiếp sức mới hãn ngữ được đường tiến của
Mạc tư khoa, Bắc kinh và Hà nội. Như vậy là bõ công tôi sống hơn hai năm
ở Hoa kỳ. Việc tôi trở về sẽ không do Hoa thịnh đốn quyết định, nhưng sẽ
tuỳ thuộc công cuộc Hoàng đế Bảo đại dàn xếp với Champ Élizée có hanh
thông hay chăng.” Tôi mù tịt không biết Cụ muốn nói gì. Với giọng thương
hại, cụ yên ủi: “Sang Âu châu, gặp nhà vua rồi, nhìn thấy tiền đồ sáng tỏ
hơn, tôi sẽ từ bên đó đánh điện tín cho Cha theo rõi, để cha thông báo cho
các anh em chị em bên này yên lòng”.
Kế đó, ông Diệm rời bỏ nhà dòng Maryknoll. Lakewood, New Jersey về
thẳng nhà anh chị Bùi công Văn toạ lạc không xa góc Đông bắc công viên
Central Park, ở Manhattan. Một phái đoàn rất nhỏ gồm 5 người là anh chị
Bùi công Văn, các anh Đỗ vạng Lý, Bùi kiến Thành và tôi lên hai chiếc xe
tháp tùng ông Cụ ra phi trường Idlewild. Đương khi đợi máy bay, Chị Bùi
công Vân la lên: “Kỳa! Cụ về nước mà cổ trần không có cà vạt!” Nghe nói
anh Bùi kiến Thành (con ông Bùi kiến Tín, một trong số rất ít người hiểu
biết ông Diệm không làm ra tiền, cho nên thỉnh thoảng có góp lý tài giúp
ông – tôi biết chi tiết này vì chính ông có lần nói nhỏ cho tôi nghe), đã tình
nguyện bỏ tiền mua cà vạt cho ông Diệm.

Ngày kế tiếp, tôi được điện tín từ Paris: “ Tout va bien” rồi từ đó mất liên
lạc…
Khá lâu sau ông cụ mới gửi cho tôi một bức thư kể vắn tắt rằng: công cuộc
Hoàng đế Bảo đại điều đình với Pháp không xuôi xẻ, và trước tình thế mới,
ông phải rời nhà ông Ngô đình Luyện – chỉ là nơi tạm trú – mà bỏ nước
Pháp, tìm sống trong nhà dòng Saint André ở Bruges, nước Bỉ, mà nhẫn
nại chờ đợi thêm. Tôi vội tìm tự điển khảo cứu ít nhiều về thành phố
Bruges …

Đó là tất cả diễn tiến của đại cuộc “Mỹ đưa ông Diệm về làm Tống thống
và thiết lập Công hoà Việt Nam với cờ vàng ba sọc đỏ.” Sự thực Bạch cung
không trao cho ông Diệm một công văn gì, không uỷ cho ông Diệm một
nhiệm vụ gì, không bố thí cho ông Diệm một đồng Mỹ kim nào. Nhờ có bà
Bùi công Văn và anh Bùi kiến Thành ông cụ mới nhận ra bộ cánh của mình
còn thiếu cà vạt, rồi thụ động để có người khác đem một chiếc cà vạt mua
vội ở phi trường, gắn lên trước ngực cho ông….
Đây mới là lần thứ nhất năm 1953, Hoàng đế Bảo đại vời ông Diệm trở về.
Mùa hè năm 1954 nhà vua sẽ kêu gọi ông Diệm trở về lần thứ hai như sẽ
thấy sau này.

Tôi về tới Việt nam, thì ông Diệm đã bình định xong xứ sở và thực hiện
xong việc trưng cầu dân ý cho phép ông từ Thủ tướng bước lên làm Tổng
thống thay thế vua Bảo đại. Nhìn vào hiện tình Iraq đòi hỏi Hoa kỳ hi sinh
không biết bao nhiêu mạng người, và chi phí không biết bao nhiêu tỉ Mỹ
kim, mà việc lớn vẫn chưa hoàn thành, người ta mới nhận ra được tài kinh
bang tế thế của ông Diệm siêu việt tới chừng nào. Đúng như câu ngạn ngữ
bình dân “ Trói voi bỏ rọ” và một câu bình dân hơn nữa: “ Tay không bắt
chó cái.” Ông đã đơn thương độc mã tái tạo giang sơn miền Nam trong
một thời gian kỉ lục.
Qua ngày 11 tháng 10, Pháp quân rời Việt Nam, và ông Hồ chí Minh lên ngồi
ghế Chủ tịch Dân chủ Việt Nam Cộng hoà. Nhưng phải đợi cho tới ngày 24
tháng 10, tổng thống Eisenhower mới gửi một công văn cho Tổng thống
Diệm hứa Mỹ sẽ giúp miền Nam, và để chứng minh ông sai tướng J. Lawton
Collins làm đại sứ Mỹ ở Sài gòn. Bình phẩm về vụ này, Tổng thống Johnson
về sau có lần nhìn nhận rằng: đây là lần đầu tiên Hoa kỳ bắt tay với chính
phủ Ngô đình Diệm.
Vì thành tâm phục tài ông Diệm, tổng thống Mỹ đã mời Tổng thống đệ nhất
Cộng hoà Việt Nam sang Mỹ ngày mùng 8 tháng 5 năm 1957. Nhân dịp này,
ông tôn xưng Tổng thống Diệm là kỳ nhân của Á châu (the Miracle Man of
Asia). Và T.t. Eisenhower đã ra tận phi trường Dulles đón ông Diệm, lại tổ
chức một cuộc vinh danh quý khách (VIP) tại Manhattan. Ngày vinh danh đó,
Tổng thống Việt Nam đứng trên một chiếc xe hơi mui trần, vẫy tay chào
công chúng hai bên đường…Đoàn xe từ từ dạo qua các phố chính, đặc biệt là
ở công trường Time Square (một khúc của Broadway), thì giấy confetti muôn
màu bay xuống không dứt như một trận mưa hoa đào…
Dù vậy mặc lòng, Hoa kỳ chỉ phái nhân viên chuyên môn sang Việt Nam làm
cố vấn, và chi tiêu rất ít cho ông Diệm. Sánh với gần 3 tỉ bạc người Việt từ
Mỹ hiện nay gửi về Việt Nam hằng năm thì số tiền Hoa kỳ phải bỏ ra giúp đệ
nhất VN Cộng hoà thực là không đáng kể. Tôi không nắm chắc được con số,
nhưng dám quả quyết số tiền Ông Diệm nhận được từ Hoa kỳ không bao giờ
lớn hơn 500 triệu mỗi năm. Thế mà Quốc trưởng đệ nhất Việt Nam cộng hoà
được quốc tế kỳnh nể, người dân trong nước được hạnh phúc an ninh, Cái
Sắn, Hố nai từ hoang địa đã trở thành làng xóm trù mật. Chùa chiền và nhà
thờ mọc lên như nấm…
Ngày 5 October đại sứ Cabot Lodge (thuộc đảng Cộng hoà, trình uỷ nhiệm
thư ngày 21 tháng 8 năm 1963) báo cáo lên Tổng thống J.F. Kennedy (thuộc
đảng Dân chủ): “The coup against Diem is imminent”. Tới ngày mùng 2
tháng một (November) 1963, “Kỳ nhân Á châu” đã bị Nguyễn văn Nhung

bắn chết thầm lén trong một chiếc thiết giáp xa, sau khi ông đã tự ý đầu
hàng. Than ôi! Nghĩ tới Saddam Hussein nhà độc tài Iraq ăn gian tiền Liên
hiệp quốc bán dầu cứu đói, lại giết hại biết bao nhiêu công dân của ông,
nhưng được tha mạng khi ông đầu hàng, mà ngậm ngùi thay cho Tổng thống
Ngô đình Diệm kỳ nhân bạc mệnh.
f- Ref: Bui nhu Hung Evidents on President Ngo
Sở dĩ Tổng Thống Ngô Đình Diệm quyết liệt như thế vì Chủ quyền Quốc
Gia là một vấn đề nguyên tắc bất di bất dịch. Ngoài ra còn về mặt chiến lược
nữa. Ông biết rõ lúc ấy Hồ Chí Minh là người vô cùng xảo quyệt đang được
dư luận thế giới và số đông trí thức trong nước cũng như nhân dân ủng hộ.
Vì họ được CS thế giới tuyên truyền rằng ông Hồ mới thực sự là người yêu
nước, còn TT Ngô Đình Diệm “chỉ là tay sai hay bù nhìn của Mỹ”. Nếu để cho
dân chúng và thế giới thấy quân đội Hoa Kỳ chủ động trong cuộc chiến, thì
quân đội VNCH dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống là Tổng Tư Lệnh theo
Hiến Pháp sẽ trở thành lính đánh thuê. Nghĩa là mất hẳn chính nghĩa dân
tộc.
đối với Tổng Thống Diệm hai vấn đề nguyên tắc và chiến lược tối cao
là quan trọng hơn cả. Thà phải hy sinh tính mệnh, chứ không thể vì
sự sống của mình mà hy sinh chủ quyền quốc gia. Còn chết là chuyện
ai cũng phải có lúc chết. Anh hùng có ai sợ chết ?
Thực tế lịch sử những năm sau đó đã chứng minh, dù Mỹ đem đại
quân vào, và dùng đủ mọi thứ vũ khí tối tân vẫn không thắng được
VC. Nguyên nhân chính mà ngày nay ai hiểu về chính trị và nhất là về
hình thức chiến tranh ý thức hệ của CS đều phải công nhận. Đó là, sở
dĩ Mỹ thua và phải rút quân, để cho miền Nam rơi vào tay CS, để rồi
bị nhiều người dân miền Nam oán trách cho đến bây giờ, chính vì họ
đã tự ý đem quân tác chiến vào, Mỹ hóa cuộc chiến, khiến cuộc chiến
chống cộng (có chính nghĩa) trở thành cuộc chiến chống Việt Nam
(phi nghĩa), chẳng khác gì chiến tranh xâm lược như VC thường rêu
rao.
g- Ref: Đại Sứ Pháp ở Việt Nam Jean-Marie Mérillon
Tại Hànội, cuộc vận động với Đại Sứ Nga được xem là mấu chốt của vấn đề.
Nhưng Đại Sứ Nga, ông Malichev từ chối, nói rằng: "Chủ quyền xây dựng
chính thể Việt Nam do đãng cộng sản Bắc Việt quyết định. Ngoài tình hữu
nghị cũng như các sự giúp đở Việt Nam, Nga chẳng có quyền hạn gì cả." Lời

tuyên bố đó giống như một kẻ ăn trộm nho bị bắt quả tang rành rành mà
vẫn cứ chối bai bải là mình chỉ đi dạo mát trong vườn nho mà thôi. Chẳng là
vì chúng tôi có đủ tin tức tình báo nói rõ có 5 vị tướng lãnh Nga có
mặt trong Bộ Chỉ Huy chiến dịch Hồ chí Minh tại chiến trường Long
Khánh. Không lẽ các vị ấy chỉ ngồi uống trà nói chuyện chơi với Văn
tiến Dũng hay sao?
Móc nối với Trung Cộng thỏa thuận đâu vào đó cả rồi, sáng ngày 22/4 tôi
mời phái đoàn Dương văn Minh vào tòa Đại Sứ tiếp xúc với chúng tôi. Phái
đoàn này có nhiều nhân vật đang tập sự làm chánh trị, những kẻ chuyên
sống nhờ xác chết của đồng bào họ: Huỳnh tấn Mẫm, Hoàng phủ Ngọc
Tường, Ngô bá Thành, Ni sư Huỳnh Liên, Lý quý Chung, Vũ văn Mẫu, Hồ
ngọc Cứ v.v... Tôi thấy ông Dương văn Minh đã liên lạc quá vội với một
thành phần vô ích. Những khuôn mặt này Bắc Việt chưa biết họ, còn hao
công giúp Bắc Việt thì chỉ có việc chưởi tầm bậy chế độ Việt Nam Cộng Hòa.
Mười năm sau tôi thấy kế hoạch của cụ Trần văn Hương đúng. Nếu lúc bấy
giờ các nhà lãnh đạo quân sự Miền Nam đừng bỏ chạy quá sớm, yểm trợ cụ,
thì có thể gở gạc được thể diện người Quốc gia Miền Nam. Tôi kính mến cụ
Trần văn Hương, người Việt Nam nhận xét cụ bất tài, già nua lẩm cẫm, song
chúng tôi thấy cụ là một người Việt Nam trung tín, sống chết cho lý tưởng,
can đãm trước mọi tình huống. Năm 1976, nghe cụ bị bệnh nặng, thiếu thốn
phương tiện chữa trị, chúng tôi yêu cầu Tổng lảnh sự Pháp ở Sài Gòn vận
động với nhà cầm quyền HàNội cho cụ sang Pháp chữa bệnh. HàNội còn cần
Pháp làm giao điểm tuyên truyền chủ nghĩa xã hội, sẽ không làm khó dễ
trong việc cấp giấy xuất cảnh, nhưng cụ từ chối, quyết định ở lại chết tại
Việt Nam. Chúng tôi vẫn nhớ lời cụ nói năm 1975: "Ông Đại Sứ à, tui đâu có
ngán Việt Cộng, nó muốn đánh tui đánh tới cùng. Tui chỉ sợ mất nước, sống
lưu đày ở xứ người ta. Nếu trời hại nước tui mất, tui xin thề ở lại đây và mất
theo nước mình." Cụ Trần văn Hương đã giữ lời hứa.
Lúc phi cơ xoay qua một độ nghiêng, lấy hướng qua Bangkok, tôi nhìn xuống
Sài Gòn lần chót. Tự nhiên trong lòng tôi dâng lên một niềm ngậm ngùi
thương tiếc tất cả những gì đang xảy ra dưới đất. Tôi như người bại trận, hay
nói cách khác, tôi xin được làm bạn với người bại trận, một người bạn đã
không chia xẽ mà còn bắt buộc Việt Nam Cộng Hòa phải gánh chịu hết tất
cả... trong những ngày sắp tới.
Việt Nam và tôi có rất nhiều kỹ niệm, có quá nhiều quan hệ mật thiết suốt
đời không phai lạt. Sống ở Việt Nam lâu năm, tôi cảm thấy thương xứ sở
này. Tội nghiệp cho họ, họ có thừa khả năng dựng nước, nhưng cái quyền
làm chủ quê hương đã bị các cường quốc chuyền tay nhau định đoạt. Tôi xin

lỗi người Việt Nam. Tôi đã làm hết sức mình nhưng không cứu vãn được nền
hòa bình cho dân tộc Việt. Vĩnh biệt Sài Gòn, Sài Gòn vẫn hồn nhiên với
những mạch sống dạt dào ơn nghĩa, một khi đã chọn bạn hữu thâm giao.
Năm 1979, Đại sứ Võ văn Sung có thư mời tôi trở lại thăm Sài Gòn. Tôi từ
chối với lý do không quen với cái tên Hồ chí Minh. Sài Gòn đã mất, tôi trở lại
đó thăm ai? Ở đời có khéo lắm cũng chỉ gạt được người ta lần thứ hai, làm
sao lừa dối được người ta lần thứ ba?
Người cộng sản giả bộ ngây thơ (ở một khía cạnh nào đó) nên tưởng nhân
loại cũng đều ngây thơ như họ. Liên tục nói dối hàng bao nhiêu năm, tưởng
như vậy quần chúng sẽ nhập tâm tin là thật. Họ lầm. Nói láo để tuyên
truyền chỉ có lợi trong chốc lát, nhưng về lâu về dài thì chân lý của loài người
sẽ đè bẹp họ. Ngày xưa Liên Xô đã xiết chặt sai khiến họ, dùng Việt Nam
làm phương tiện đóng góp cho Nga. Họ có muốn thoát ly, có muốn nhờ Tây
Phương tháo gở cho họ cũng không được nữa, vì đã từng phạm lỗi lớn là đã
lường gạt Tây Phương…
Sau hết, chế độ Việt Nam Cộng Hòa thua, nhưng thật ra người Việt Nam
chưa thua cộng sản. Trận chiến chưa chấm dứt vào ngày 30 tháng 4 năm
1975.
Mỗi năm, vợ chồng chúng tôi đều đi xuống Lourdes để kính lễ Đức Mẹ Lộ
Đức. Luôn luôn tôi nhắc nhở nhà tôi, chúng tôi cùng cầu nguyện cho người
Việt Nam đạt được nền hòa bình theo sở nguyện của họ. Tôi tin rằng Đức
Chúa Trời và Đức Mẹ không bỏ rơi dân tộc Việt Nam.
Jean-Marie MÉRILLON
Cựu Đại Sứ Pháp tại Việt Nam

h- Ref: Bài học yêu nước qua tấm gương Ngô Đình Diệm
LM Trần Qúy Thiện đã mô tả nền giáo dục mà TT Diệm đã được hấp thụ
như sau:
“Ngoài việc hấp thụ những đức tính cao đẹp và lòng yêu nước nồng nàn
của thân phụ và nghĩa phụ, cậu Diệm còn chịu ảnh hưởng sâu đậm của
nền giáo dục Nho Giáo và Thiên Chúa Giáo. Thực vậy, nếu Nho Giáo đã
hun đúc ông Diệm thành một con người thanh liêm, tiết tháo và cương
trực thì nền giáo dục Thiên Chúa Giáo đã đào tạo ông Diệm thành một con
người đày lòng bác ái, vị tha và công chính .2“
“Giáo hội ở trong quốc gia chứ không phải quốc gia ở trong giáo hội .5“.
Phản ứng sau cuộc sát hại TT Ngô Đình Diệm và Cố vấn Ngô Đình
Nhu

Khi đuợc tin ông Diệm bị lật đổ, ông Hồ Chí Minh nói với ký giả cộng sản
danh tiếng, Wilfrid Burchett:"Tôi không thể ngờ rằng tụi Mỹ ngu đến thế“".
Nguyễn Hữu Thọ nói với báo Nhân Dân: "Sự lật đổ Diệm là một món quà
mà Trời ban cho chúng tôi.“
Khi tướng Võ Nguyên Giáp và những đồng chí còn sống sót của ông gặp
Ông McNamara ở Hà Nội tháng 11 năm 1995, họ nói rằng: "Chính sách
Kennedy ở Việt Nam sai lầm hết chỗ nói. Ngô Đình Diệm là một người có
tinh thần quốc gia, không khi nào ông chịu để cho người Mỹ dành quyền
điều khiển chiến tranh, và sự người Mỹ dành quyền đã đưa người Mỹ đến
thất bại đắt giá. Cho nên, kết quả của cuộc đảo chánh lật đổ ông Diệm
năm 1963 là sự kết thúc sớm [sự hiện diện] Hoa Kỳ ở Việt Nam, một điều
đáng làm cho người ta ngạc nhiên“ .15
Những người gần gũi Tổng thống giờ phút cuối kể lại cho họ hàng, bè bạn
về cách hành xử của Tổng thống mặc dù cái chết bản thân mình đang cận
kề, nhưng nhất quyết không để người khác phải đổ máu để bảo vệ bản
thân ông. Nên dân chúng đã truyền nhau câu vè:
“Đày Vua không Khả,
đào mả không Bài,
hại dân không Diệm“
Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một tấm gương sáng về cho sự thanh liêm,
lòng yêu nước, tính tự cường, sự bảo vệ độc lập và chủ quyền của đất
nước mà mọi con dân nước Việt cần phải nuôi dưỡng và phát huy. Đặc biệt
trong giai đoạn hiện nay, gìai đoạn đen tối nhất của lịch sử Việt Nam. Giai
đoạn mà chính người Việt lại đàn áp, bắt bớ, đánh đập, giam tù đồng bào
của mình, bởi vì họ thổ lộ lòng yêu nước lên tiếng đòi hỏi quyền lợi Dân
tộc, đòi hỏi chủ quyền đất nước. Giai đoạn mà lòng ái quốc, tinh thần Dân
tộc bị trừng phạt, hèn nhát, tinh thần vọng ngoại được ban thưởng. Chính
sách này rõ ràng nhằm tiêu diệt Dân tộc Việt Nam.

i- Ref. Huỳnh Văn Lang

Khi về đến VN, tôi cảm thấy rõ ràng tình trạng quá yếu kém của chính phủ
NĐD cũng như uy tín của tân Thủ tướng quá thấp. Không thấy chính phủ Bửu
Lộc bàn giao lại cái gì, ngoài cái dinh Gia long và sở Nội dịch với năm bảy
chiếc xe cũ kỹ, không có một tiểu đội canh gác. Thủ tướng kiêm bộ Quốc
phòng, mà không có quân đội, bộ Nội vụ không có Công an Cảnh sát, trong
lúc đô thành Sài Gòn - Chợ lớn là Bình xuyên, miền Tây Nam kỳ lục tỉnh là
Hòa Hảo, miền Đông là Cao Đài, quần chúng người Nam nghe nói đến NĐD,

nhưng không biết NĐD là ai. Ngoài ra sau lưng tướng Ely, Cao ủy Pháp là cả
một tập đoàn thực dân đang hôi quyền thế, hôi cả tài sản như buổi chợ chiều.
Trong lúc người Mỹ mới nhảy vào chính trường VN chưa có một chủ trương
rõ ràng.... Tắt một lời, xã hội miền Nam đang ở trong một tình trạng vô cùng
hỗn mang gần như tuyệt vọng, vô phương cứu vãn. Dư luận Quốc tế cho
chính phủ NĐD không thọ quá 6 tháng
.Trong các sách tôi viết về cái chết của hai nguời Anh Em này, luôn luôn tôi có câu
kết sau đây: Thương cho Tổng thống Ngô Đình Diệm và tiếc cho ông Ngô Đình Nhu!
Hôm nay tôi xin lập lại! Thuơng ở đây là thuơng khóc, khóc cho một con nguời đầy
đức độ, ái quốc mãnh liệt, cả đời tranh đấu, kiên tri tranh thủ cho Độc lập Quốc gia,
cho Tự do Dân tộc, cho Hạnh phúc Đồng bào, đúng là một vị Anh hùng dân tộc, một
vĩ nhân của đất nước!
Tiếc là thuơng tiếc, thuơng tiếc cho một đầu óc uyên thâm, cho một hoài bão rộng
lớn, cho một viễn kiến cao sâu…mà trong dòng lịch sử, dân tộc VN đã sản sinh ra,
nhưng được mấy người, thử hỏi?..."

j- Ref. NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT
Kính thưa Tổng Thống, tôi không nhờ cậy một ơn mưa móc nào suốt chín
năm lãnh đạo Quốc Gia của Tổng Thống, nhưng nhìn đi rồi nhìn lại, chưa
có thời gian nào thanh bình thịnh trị như trong suốt thời gian Tổng Thống
lãnh đạo Đất Nước. Tôi có bổn phận nói lên lòng biết ơn đối với Tổng
Thống, vì nhờ thời kỳ đó tôi được yên ổn cắp sách đến trường, cùng hưởng
chung những gì mà toàn dân miền Nam được hưởng lúc đó. Sau khi Tổng
Thống và 2 người em đã bị ám sát dã man, bọn tướng tá đảo chánh lại tàn
sát nhau, đấu đá nhau do Hoa Kỳ đạo diễn.

TƯỞNG NIỆM
CHÍ SĨ NGÔ ĐÌNH DIỆM
Ngô Chí Sĩ , người anh hùng vĩ đại,
Đã ra đi còn để lại tiếng thơm .
Như Mặt Trời , Người ngự trị trong tim
Lòng thế hệ , muôn ngàn năm tưởng nhớ.
Ngô Tổng Thống, Đệ nhất người dân cử
Đã khai sinh nền móng sử Cộng Hoà,
Làm vẻ vang dân tộc Việt Tự Do
Xây dựng nước Việt cơ đồ nhung gấm.
Ngô Chí Sĩ , người Anh hùng chết thảm ,
Do bàn tay nhóm phản loạn bất nhân,

Vì tham tiền đành bán rẻ lương tâm
Theo lệnh Mỹ dâng Miền Nam cho Cộng.
Cầu Thượng Đế cho linh hồn Tổng Thống
Được đời đời vui tận hưởng Thiên Nhan .
Xin cầu bầu cho nước Việt lầm than
Sớm thoát khỏi ách vô thần Cộng phỉ.
Nhân kỷ niệm ngày quốc tang lễ giỗ
Toàn quân dân xin tưởng nhớ ơn Ngài.
Nguyện thành tâm dâng hương quý lòng người
Lời cảm tạ với cả trời thương nhớ.

k- Ref. Ls. Phạm Kim Vinh
Nghị Sĩ Mỹ Mike Mansfield (người có ảnh hưởng rất sâu xa đối với việc hình
thành chính sách đối ngoại của nước Mỹ) mới phúc trình về Quốc Hội Mỹ
rằng ông Diệm rất xứng đáng được Mỹ viện trợ về kinh tế và quân sự.
Mansfield kết luận trong phúc trình rằng ‘’...Ông Diệm nổi tiếng khắp Việt
Nam là người có Tinh Thần Quốc Gia rất cao, là người không thể bị mua
chuộc. Ông ta cương quyết diệt trừ phá hoại và diệt âm mưu, mạnh mẽ
chống tham nhũng và bất công xã hội. Từ sự thất bại của tự do trước đó,
ông ta đã đưa vào một sinh khí mới. ’’ (Stephen Pan & Daniel Lyons,
‘’Vietnam Crisis’’ Twin Circle Publishing Co. , New York 1966, trang 86).
Sau khi ông Diệm bị giết hại rồi, từ đó về sau, cho tới ngày miền Nam
Việt Nam sụp đổ vào cuối tháng 4 năm 1975, Chính Quyền Quốc Gia của
Nam Việt Nam không bao giờ có được một người lãnh đạo có hào quang tối
thiểu để được Cộng Ðồng Quốc Tế kính trọng nữa.
Chính Quyền Ngô Ðình Diệm là Chính Quyền duy nhất của người
Việt Quốc Gia tạo được Chính Danh, Chính Thống và Chính Nghĩa cho
công cuộc chống cộng của người Việt Nam.
ự hằn học của báo chí Mỹ đối với Chính Quyền Diệm càng ngày càng tệ
hại, nhất là từ khi bùng nổ cuộc khủng hoảng về Tôn Giáo do bọn Trí Quang
gây ra, đến nỗi Linh Mục De Jaegher phải nói thẳng vào mặt tên Malcolm
Browne là kẻ được coi là ‘’hung thần’’ của Hãng Accociated Press tại Sài Gòn:
‘’Quý vị đang bóp méo sự thật trong vụ Phật Giáo. Nếu cứ tiếp tục, quý vị có
thể hạ được ông Diệm. Quý vị có sức mạnh để làm được việc ấy. Nhưng nếu
làm điều ấy rồi thì nhiều thanh niên Mỹ sẽ phải tới Việt Nam để thay thế và
những thanh niên ấy sẽ chết tại Việt Nam. ’’ (Vietnam Crisis trang 104).
Lời cảnh cáo của Linh Mục De Jaegher cũng là lời tiên tri được nghiệm
rất đúng sau khi ông Diện bị hạ sát.

Ngày 3 tháng 1 năm 1965, Nghị Sĩ Mike Mansfield tuyên bố với hai Tác giả
Stephen Pan và Daniel Lyons: ‘’Chúng tôi đã đền tội vì đã loại trừ ông Diệm.
’’. Rồi đến ngày 26.1.1966, cũng Nghị Sĩ ấy lại nói với hai Tác giả kể trên
rằng ‘’...Lỗi lầm tồi tệ nhất của chúng tôi là đã hạ sát ông Diệm. ’’ (Vietnam
Crisis, trang 133).
‘’Về cuộc đảo chính quân sự chống lại Ngô Ðình Diệm, nước Mỹ phải nhận
hoàn toàn trách nhiệm của mình trong đó. Từ đầu tháng 8 năm 1963, chúng
ta đã lần lượt, khi thì cho phép, khi thì cản lại, khi thì khuyến khích đám
Tướng lãnh Nam Việt Nam và đề nghị sẽ hoàn toàn ủng hộ một chính phủ
thay thế. Ðến tháng 10, chúng ta cắt viện trợ để làm áp lực trực tiếp vào
Diệm, do đó chúng ta bật đèn xanh cho đám Tướng lãnh. Chúng ta lén lút
duy trì liên lạc với đám Tướng lãnh ấy, tán thành việc lập kế hoạch và sự thi
hành cuộc đảo chính ấy, duyệt xét các kế hoạch của họ và đề nghị một chính
phủ mới. Vậy triều đại chín năm của Ngô Ðình Diệm chấm dứt bằng một sự
kết thúc đẫm máu. Sự đồng lõa của chúng ta trong việc lật đổ ông ta làm
tăng trách nhiệm của chúng ta vào một nước Việt Nam không có lãnh đạo
nữa.’’ (The Pentagon Papers, Senator Gravel Edition 1975, Volume II, trang
207).
Sau khi tuyên thệ thay thế ông Kennedy bị ám sát ba tuần sau cái chết
của ông Diệm, Tân Tổng Thống Mỹ Lyndon B. Johnson tâm sự với báo chí
Mỹ về cái chết của ông Diệm: ‘’Việc giết ông Diệm là một trong các thảm
kịch lớn nhất của thời đại chúng ta.’’ (Vietnam Crisis trang 133).
William Colby, trùm CIA của Mỹ thì nói thẳng ra cái trách nhiệm của
nước Mỹ về cái chết của ông Diệm:
‘’Ðây là một cuộc đảo chính của Tướng lãnh Nam Việt Nam đúng
thế, nhưng tôi nghĩ rằng những điều căn bản của cuộc đảo chính ấy đã được
định đoạt tại Bạch Cung của chúng ta.’’ (Michael Mc. Lear, ‘’The Ten
Thousand Day War’’ St. Martin Press, New York 1981, trang 66).
rên Tuần báo Mỹ Time đề ngày 1.1.1965, Bình Luận Gia Joseph Alsop đưa ra
lời phê bình nghiêm khắc nhất nhắm vào những kẻ đã hung hãn chỉ trích
Chính Quyền Diệm: ‘’Gần giống như là sự ngu xuẩn một cách hài hước khi
người ta đòi tổ chức một Chính Phủ ở Việt Nam để làm vừa lòng những kẻ
viết bình luận cho báo chí Mỹ, là những kẻ không hiểu biết gì về Á Châu và
những kẻ ấy lại luôn luôn quên rằng nếu thay thế thì chỉ còn có chủ nghĩa
cộng sản hung ác cho Á Châu. Chẳng còn cách nào khác hơn là phải đối phó
với chiến tranh trước đã, rồi sau hãy nói tới các vẫn đề chính trị. Ðối phó với
chiến tranh là con đường duy nhất để tạo các điều kiện thiết yếu cho một
chính phủ tương đối ổn định. Chính phủ bất ổn chính vì chiến tranh diễn ra
tồi tệ. ’’
CHÍNH NGHĨA, CHÍNH DANH VÀ CHÍNH THỐNG

Những kẻ thù ghét ông Diệm muốn nói gì thì nói, nhưng chúng không
thể chối cãi rằng chỉ có ông Ngô Ðình Diệm mới có uy tín quốc tế để phá vỡ
huyền thoại Hồ Chí Minh.
Chỉ cần đặt một câu hỏi, một câu hỏi thôi: Sau khi bọn Tướng lãnh của
Nam Việt Nam nhận lệnh của quan thầy Mỹ để hạ sát ông Diệm một cách
hèn nhát thì sau đó, miền Nam Việt Nam được lãnh đạo như thế nào và
chung cuộc số phận của miền Nam Việt Nam tự do ra sao???
l- Ref. Thiếu Tá Duệ
Thật vậy, ai ở gần ông, thấy nếp sống thanh bạch giản dị, và nhất là sự
làm việc không mệt mỏi ông dành cho quốc gia dân tộc, thì chẳng ai không
kính trọng ông.
Suốt thời gian khá dài ở cạnh ông, tôi chưa bị ông la rầy bao giờ. Kể cả
các anh em khác ở gần ông cũng vậy. Gần ông riết, chúng tôi được ông coi
như con cháu. Tuy chưa dám xin ông điều gì, nhưng tôi cứ yên trí là nếu cần
xin, ông sẽ chấp nhận ngay. Đó là cảm tưởng của tôi. Thật ra, tôi thấy chả
có điều gì cần phải xin, vì sống gần ông, tôi thấy thoải mái và vui vẻ lắm.
Tuy không được thong thả về giờ giấc, nhưng lúc nào cũng thấy hãnh diện
được ở gần vị nguyên thủ quốc gia xứng đáng về mọi mặt.

Tôi đứng rất lâu cạnh mộ Tổng Thống, nói thì thầm như khấn nguyện cùng
ông:
- Cụ sống giản dị, không ăn cao lương mỹ vị, cụ nằm phản không nệm, cụ
không xa hoa phung phí, khi đương thời cụ chỉ lo cho quốc gia, chẳng lo gì
cho bản thân, nay cụ được chôn ở đây, nghĩa trang sơ sài này, cạnh đồng
bào nghèo khổ của cụ, chắc Chúa định vậy để hợp với đức tính khiêm
nhường của cụ. Con mừng vì nơi thiên đàng cụ ở, cụ cũng còn thấy nhiều
người nhớ đến cụ và đến thăm viếng cụ. Con từ nơi xa xôi về đây viếng mộ
cụ, con thấy vui về nơi an nghĩ cuối cùng của cụ đúng với ý cụ.

« Tứ Bất Tử » là lời của cổ nhân đã dạy, từ thuở xa xưa, tất cả nhân
loại ở trên mặt địa cầu này ai cũng đều đã biết: con người sinh ra rồi ai
cũng phải chết, mỗi cái chết đều khác nhau. Nhưng, cổ nhân đã khẳng định
có bốn cái chết để rồi vẫn sống mãi mãi với thời gian, đó là « Tứ bất tử », và
trong bốn cái chết ấy gồm những bậc có công nghiệp như sau:
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Có
Có
Có
Có

sự nghiệp lớn;
đạo đức lớn.
công ơn lớn ở người đời.
văn chương truyền được lâu dài.

Vậy, hôm nay, nhân dịp tưởng niệm lần thứ 46, kể từ ngày 01-111963, ngày vị anh hùng vĩ đại của dân tộc Việt Nam: Tổng Thống Ngô
Đình Diệm, đã Vị Quốc Vong Thân cùng với nhị vị bào đệ là Ông Cố vấn
Ngô Đình Nhu và Ông Cố vấn Ngô Đình Cẩn. Và cứ như theo lời của cổ
nhân đã dạy, thì chỉ cần một chữ « Có » thì đã trở thành Bất Tử
rồi. Nhưng Tổng Thống Ngô Đình Diệm thì đã chiếm được đến ba chữ
« có ». Bởi, tất cả các vị anh hùng ở trên thế giới này, họ thường chỉ
được từ một đến hai chữ có. Nhưng riêng Tổng Thống Ngô Đình Diệm
thì theo tôi, chỉ trừ chữ có thứ bốn là « Có văn chương truyền được lâu
dài » thì Tổng Thống Ngô Đình Diệm chưa có tác phẩm văn chương nào
để lại cho hậu thế, nhưng Người đã chiếm đến ba chữ « Có » trong « Tứ
Bất Tử »:
1 – Sự nghiệp lớn: Đó là sự nghiệp đã khai sinh ra Thể Chế Cộng Hòa, tức đã
khai sinh ra Nước Việt Nam Cộng Hòa, đồng thời đã xây dựng được một Miền
Nam Tự Do và phồn thịnh, mà không phải do được các cường quốc viện trợ
tiền rừng bạc biển.
2- Có đạo đức lớn: Người đã nêu cao đạo đức về nhiều phương diện đối với
người dân. Cả cuộc đời Người không màng đến cao lương mỹ vị, không chăn
ấm nệm êm, Người đã quên mình để chỉ ưu tư cho Tổ Quốc và Dân Tộc.
Vậy chúng ta hãy nghe những lời của Thiếu Tá, sau là Đại Tá Nguyễn
Hữu Duệ, tác giả cuốn sách: Nhớ Lại Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống Ngô
Đình Diệm. Ngày 1-11-1963, Ông là Tham Mưu Phó, Lữ Đoàn Liên Binh
Phòng Vệ Tổng Thống Phủ, đã đề nghị Tổng Thống Ngô Đình Diệm cho xử
dụng Thiết giáp và Bộ binh đánh thẳng vào Bộ Tham mưu, sào huyệt của
phe « cách mạng », bắt sống toán đảo chính. Tổng Thống nghe nhưng không
có ý kiến gì. Khi được tin Đính đã thực sự theo phe đảo chính, Tổng Thống
Ngô Đình Diệm than với Đại úy Bằng, Sĩ quan Cận vệ, là « Cháy nhà mới ra
mặt chuột ». Và « Khi lục soát tử thi, người ta tìm thấy trong tử thi của Tổng
Thống Ngô Đình Diệm nửa bao thuốc lá Bastos xanh và một chuỗi
Tràng Hạt!!! »
« Lúc gần sáng Tổng Thống Ngô Đình Diệm, đã ra lệnh buông súng, vì
không muốn binh sĩ đổ máu vì Ông, tôi thấy rã rời, thất vọng. Nhưng vẫn
còn chút hy vọng mong manh, là Ông sẽ được đối xử tử tế bởi các tướng
lãnh làm đảo chính, vì hầu hết những người này đều do Ông gắn sao cho họ.

Chẳng bao lâu, được tin Ông chết. Nghĩ mà thương cho Ông, vì sợ anh em vì
bảo vệ cho Ông mà đổ máu, sợ anh em giao tranh với nhau mất tiềm lực
chống cộng, mà Ông bị làm nhục, phải chết trong tay những kẻ vũ phu,
trong một xe thiết giáp ».
Trên đây, là những dòng của Đại Tá Nguyễn Hữu Duệ đã viết trong cuốn
sách: Nhớ Lại Những Ngày Ở Cạnh Tổng Thống Ngô Đình Diệm, nơi trang số
169, thì chắc hẳn mọi người đều đã thấy được: cho đến giờ phút cuối của
cuộc đời, giữa lúc tử - sinh, mà Tổng Thống Ngô Đình Diệm vẫn không muốn
có một người chiến sĩ nào phải đổ máu để bảo vệ cho mình. Ôi! một tấm
lòng cao cả: ngất ngưỡng như ngọn Hy Mã Lạp Sơn, và mênh mông như Ngũ
Đại Dương góp lại.
Tôi cũng xin nói thêm là tấm hình của Tổng Thống Ngô Đình Diệm mà tôi
đã đưa lên trên của bài viết này là tấm hình của bìa cuốn sách: Nhớ Lại
Những Ngày Ở Cạnh TổngThống Ngô Đình Diệm, của Đại tá Nguyễn Hữu
Duệ, theo Đại tá, thì Ông viết cuốn sách này, mục đích là để tặng cho những
người còn giữ được lòng trung thành với Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chứ
không có mục đích thương mại. Trước đây, lúc Ông còn khỏe Ông vẫn
thường xuyên viết trên Văn Nghệ Tiền Phong, Ông đã ký tên: Nhật Lệ
Nguyễn Hữu Duệ. Và Ông đã từ Hoa Kỳ gửi sang Pháp quốc, với những dòng
chữ mà chính tay Ông đã viết tặng tôi vào ngày 24-11-2003. Phía sau bìa
sách, Ông có chú thích tấm hình của Tổng Thống Ngô Đình Diệm là của Bác
sĩ Giáp Phúc Đạt cho Ông được xử dụng. Hôm nay, tôi đưa tấm hình của
Tổng Thống Ngô Đình Diệm lên trên bài viết này cũng cùng như ý Nguyện
của Đại tá Nguyễn Hữu Duệ và của Bác sĩ Giáp Phúc Đạt, nghĩa là để cho
các vị: những người còn giữ được nguyên vẹn một tấm lòng trung nghĩa với
Tổng Thống Ngô Đình Diệm, để các vị được thấy lại hình ảnh của Vị Anh
Hùng của Dân Tộc. Vậy, tôi rất mong quý vị trên các diễn đàn chớ lấy tấm
hình của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cho những mục đích khác. Đặc biệt,
đối với những kẻ đã từng hạ bút viết những lời lẽ xúc phạm đến thanh danh
của Tổng Thống, thì tuyệt đối không được lấy tấm hình của Tổng Thống, bởi
những bàn tay đó, đã vô cùng bẩn thỉu khi dám viết lên những lời lẽ xuyên
tạc, đầy ác ý, để bôi nhọ Tổng Thống Ngô Đình Diệm, và cả dòng họ Ngô
Đình.
Và bây giờ tôi phải trở lại với chữ « Có » thứ 3 của « Tứ Bất Tử »:
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã có công ơn lớn với tất cả mọi người dân
miền Nam: Kể từ sau ngày 20-7-1954: Đó là: Công Cuộc Xây Dựng Tự Do Thanh Bình - Phồn Thịnh

IV. Nhận Định
1- Phản Quốc Hay Ái Quốc
Hướng Vân Thiên

Trong cuốn sách "Nhìn lại biến cố 1.11.1963", tác giả Nguyễn Mạnh Quang
gọi gia đình ông Ngô Đình Diệm là "ba đời Việt gian". Vì nói nhảm như vậy,
nên trong Buổi Hội thảo Văn Hóa trước đây với sự tham gia của 8 văn nghệ
sĩ, được tổ chức ở thành phố Seattle, Washington; ông Quang bị người ta
"hỏi thăm sức khỏe" hơi kỹ.
Trước một cử tọa sôi nổi, ông Quang đâm ra lạnh gáy, nên cứ đứng ra ú-a úớ như thằng ngọng. Cuối cùng, theo bài tường thuật lại buổi Hội thảo do ông
Nguyễn Mạnh Quang gởi đến các báo, thì nhà văn Nguyên Vũ đành phải
đứng ra cứu bồ bằng cách "ôn tồn kể ra từng hành động phản quốc của ba
đời nhà Ngô, và khẳng định tất cả những điều tác giả Nguyễn Mạnh Quang
viết trong quyển sách trên đều có bằng chứng".
Vẫn theo bài tường thuật, nhà văn… gà nhà Nguyên Vũ không thích dùng
chữ "Việt gian" mà nhà giáo… gà nhà Nguyễn Mạnh Quang đã xài, bởi vì
danh từ "Việt gian" đã bị Việt cộng lạm dụng nên ông ta: "đề nghị dùng chữ
"cộng tác với ngoại xâm" thay cho chữ "Việt gian" dành cho gia đình Ngô
Đình Diệm".
Hai ông Nguyễn Mạnh Quang và Nguyên Vũ có thể chống chế rằng, tại vì hai
ông phát giác ra… "ba đời họ Ngô là Việt gian", cho nên có quyền miệt thị
gọi tên Ngô Dình Khả, Ngô Đình Khôi, Ngô Đình Diệm một cách trống không
như thế để tỏ thái độ lên án. Nói kiểu đó, là nói bố láo. Bởi vì công và tội của
một người cần phải được công luận và thời gian kiểm chứng. Nhờ công luận
và thời gian, tên tuổi của danh sĩ Khái Hưng vẫn ngời sáng trong văn học sử,
mặc dù bọn Việt cộng đã xa xả chửi Khái Hưng là "Việt gian", là "phản động"
trong ròng rã hơn 50 năm qua.
Kinh nghiệm bảo chúng ta rằng, những biến cố, và sự kiện được sàng lọc
qua qua nhiều thế hệ sẽ gom góp lại để viết thành lịch sử. Và nếu không
được công luận đeo kính hiển vi vào mà gạn lọc, lịch sử sẽ biến thành cái giỏ
rác chứa đựng toàn những luận điệu vu khống, hoặc trả thù cá nhân của kẻ
mạnh đối với kẻ yếu, của người sống đối với người không còn sống.
Dĩ nhiên, mọi người có quyền, cũng như có bổn phận gồng gánh sỏi cát, đất
đá lại để chung sức xây cất căn nhà lịch sử. Nhưng trước khi ý kiến của mình
được công luận và thời gian kiểm chứng, nó vẫn chỉ là một giả thuyết. Và
một giả thuyết của lịch sử không nhất thiết là lịch sử. Cho nên một người tự

trọng, biết tôn trọng độc giả, và nhất là có giáo dục khi nêu ra giả thuyết "ba
đời nhà Ngô Việt gian" (để chờ công luận và thời gian kiểm nghiệm), sẽ
không bao giờ nên dùng mấy tiếng xách mé như "gia tộc Ngô Đình Diệm",
hoặc gọi trỏng những người quá cố lớn tuổi là Ngô Đình Khả, Ngô Đình Khôi,
Ngô Đình Huân.
Ai cũng biết, giáo dục là một phần của văn hóa. Và vạn bất đắc dĩ, người ta
có thể … vô giáo dục ở chợ cầu Ông Lãnh. Nhưng không ai nỡ đi vô giáo dục
ở một buổi Hội thảo Văn Hóa bao giờ.
Trừ phi đấy là buổi Hội thảo về… văn hóa Cầu Muối thì không kể.
a- Tru di tam tộc có môn bài
Đọc xong bài tường thuật về buổi Hội thảo trích dẫn ở trên, Hướng Vân Thiên
lấy làm tiếc là tác giả bài tường thuật đã không chịu liệt kê rõ ra cái mà nhà
văn Nguyên Vũ gọi là "những bằng chứng phản quốc" của cụ Ngô Đình Khả,
của ông Ngô Đình Khôi và người con trai Ngô Đình Huân, xem là những bằng
chứng gì ? Cho nên, người viết lại đành phải giới hạn lời bàn của mình vào
một nhân vật duy nhất trong gia đình họ Ngô, mà cuộc đời và những việc
làm của người đó không có người Việt Nam nào mà không biết tới. Người ấy,
là ông Ngô Đình Diệm. Bàn về một người được mọi người quen mặt, biết tên
như ông Diệm thì trắng đen rạch ròi ra rồi. Nếu ông Diệm "phản quốc, Việt
gian", tất không ai có thể cãi cho ông thành người yêu nước, và ngược lại.
Ngoài ra, lý do chọn ông Diệm, thay vì chọn người khác trong gia đình họ
Ngô để bàn là vì dù muốn hay không, ông Diệm - người lãnh đạo miền Nam
trong một giai đoạn sôi động và đáng nhớ nhất của cận sử - cũng đã là
người của lịch sử.
Hơn nữa, thí dụ ngay cho dù cụ Ngô Đình Khả, ông Ngô Đình Khôi và người
con Ngô Đình Huân có thực là "Việt gian, phản quốc" như ông Nguyễn Mạnh
Quang đã kết tội đi chăng nữa, thì những việc làm không phải ấy của họ vẫn
chẳng ảnh hưởng gì đến chỗ đứng của ông Diệm trong lịch sử.
Lich sử không thể có cái trò tru di tam tộc. Đối với lịch sử, công ai làm nấy
hưởng, tội ai làm nấy chịu. Ông bố có thể là anh hùng. Nhưng điều ấy,
không có nghĩa là đứa con không phản quốc. Và không phải cứ hễ có đứa
con đi thờ giặc, là sự nghiệp kiêu hùng của ông bố phải tiêu tan.
Tuy lịch sử chê… tru di tam tộc, nhưng lũ Việt cộng lại khoái bắt dân Việt
Nam phải kê khai lý lịch ba đời. Ngoài ra, dân bán tôm, bán cá nơi chợ Đồng
Xuân và hậu duệ của họ cũng thích réo tam đại nhà người ta ra nhiếc móc

mỗi khi có ai đó lỡ dại trả giá, mà lại không mua. Họ là những chuyên viên…
tru di tam tộc. chả trách, họ hay méo mó nghề nghiệp.
b- Phản quốc hay ái quốc ?
Năm 32 tuổi, ông Ngô Đình Diệm trở thành vị quan đầu triều. Trong một xã
hội trọng hư danh như xã hội Việt Nam ngày ấy, chiếc ghế Tể tướng "ở dưới
một người, ở trên vạn người", phải là chiếc ghế mơ ước của bất cứ ai. Nếu
chỉ muốn cấu kết với Tây mũi lõ hầu kiếm chác danh lợi, ông Diệm ngu gì
mà đi từ quan. Ông sẽ bám trụ hy sinh làm Thượng thư đều đều, dài dài để
vinh thân phì gia cho tới nơi, tới chốn. Nhưng vị Thượng thư "khờ dại" kia lại
chỉ nhìn chiếc ghế tể tướng như một phương tiện giúp ông đòi lại chủ quyền
cho dân Việt, nước Việt. Một khi cái quốc bảo bị thực dân cướp đoạt không
thể đòi lại được, thì ngôi Tể tướng đối với ông chả có nghĩa lý gì cả.
Nói thì nghe dễ lắm, đơn giản lắm. Nhưng nếu đã chứng kiến cái trò ăn mày
danh lợi… từ xa với cộng sản của bọn hàng binh, đón gió, trở cờ trong thời
gian qua, chúng ta mới cảm nhận hết được tính cách phi thường trong hành
động rũ bỏ danh lợi của ông Diệm.
Như vậy, chuyện vứt bỏ ngôi Tướng quốc vào giỏ rác, chỉ bởi vì không thể tự
mình thực hiện được cái kế hoạch nhằm đòi lại chủ quyền cho Nam Triều của
ông Diệm là hành động phản quốc hay ái quốc ???
Và cái thái độ xuất, xử thấm nhuần tinh thần Nho học Đông phương nơi ông
Diệm, là thái độ sống của "tên việt gian", hay là việc làm của một bậc trí giả
Việt Nam ngoại hạng ???
Suốt chín năm Đệ Nhất Cộng Hòa, nước Việt Nam được bạn nể, thù gờm, và
ân nhân không dám giỡn mặt. Tổng Thống Ngô Đình Diệm thấp bé, nhưng
cách hành xử quyền bính như mơ của của ông, làm nước Việt, và dân Việt
mở mày, mở mặt với đời.
Năm 1958, nước Mỹ đón Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa: Ngô Đình Diệm
công du Hoa Kỳ theo nghi lễ quốc khách. Tổng thống Mỹ và toàn bộ nội các
long trọng đón tiếp TT Ngô Đình Diệm ở Bạch Cung. Lưỡng viện Quốc hội Mỹ
nhất loạt đứng dậy nghinh tiếp Tổng Thống Ngô Đình Diệm con người đã
vung chiếc đũa thần lên, để biến một xứ sở tan nát vì nội chiến, vì
ngoại xâm, vì nạn sứ quân, và vì âm mưu của đủ loại thực dân cũ
mới, thành một quốc gia kỷ cương và thịnh vượng nhất Đông Nam Á.
Phải nhắc như thế, để quên đi cái thảm cảnh ông Thủ tướng râu kẽm mặt
dạn mày dầy đi gọi nguyên thủ Mỹ bằng "papa", và sau đó, lại còn đủ "liêm

sĩ" và "can trường" để thuật lại cái trò nhận bố xưng con ô nhục đó, trong
một cuốn hồi ký viết bằng thứ tiếng Mỹ chăn bò cho người Mỹ đọc.
Cũng phải nhắc lại cuộc công du Mỹ quốc của Tổng Thống Ngô Đình Diệm,
để quên đi nỗi bẽ bàng và mất mặt mà ông Thiệu phải đối mặt khi đến thăm
nước Mỹ, nhưng không được TT Mỹ tiếp ở Bạch cung, và không có Bộ trưởng
Mỹ nào thèm ló mặt ra đón tiếp. Làm chính trị phải lì thì còn tạm có thể
chấp nhận được, chứ bị ngoại nhân dẫm đạp lên quốc thể của mình
như vậy, mà vẫn lì ở lại thăm viếng nước người ta, thì hành động lì
lợm xuẩn ngốc ấy, chỉ có thể phát xuất từ một kiểu lãnh tụ không óc,
thiếu trái tim, và mang nặng căn tính nô lệ.
Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã phải làm xiếc, để một mặt nhận tiền viện
trợ Mỹ chống cộng và kiến thiết quốc gia, nhưng mặt khác nhất định không
cho lính Mỹ đổ vào Việt Nam để… biểu không chính nghĩa chống ngoại xâm
cho cộng sản. Bởi thế, mới có vụ "đàn áp Phật giáo". Tân đại sứ Mỹ đến Việt
Nam với thái độ và quyền hạn của một quan Toàn quyền. Nhưng Tổng Thống
Ngô Đình Diệm lại cương quyết hành xử đúng cương vị Tổng thống của một
quốc gia tự chủ. Có một lần để tỏ uy quyền, Đại sứ Mỹ đến Dinh Độc Lập mà
không báo trước, viên Giám đốc nghi lễ theo lệnh tổng thống Diệm, đã nhã
nhẵn mời ông Đai sứ Mỹ vui lòng làm cái hẹn, để chờ Tổng Thống Việt Nam
Cộng Hòa cho yết kiến. Một lần khác, Đại sứ Mỹ yêu cầu TT Diệm đến chủ
tọa buổi lễ tiễn đưa thi hài các quân nhân Mỹ bỏ mình vì Việt cộng pháo kích
về Mỹ. Tổng Thống Ngô Đình Diệm tuy tri ân sự hy sinh của người Mỹ,
nhưng vẫn từ chối lời thỉnh cầu với ý do rất giản dị: "Một binh sĩ Mỹ, sau
tất cả, vẫn là một chiến binh trên chiến trường. Nơi một đất nước
chiến tranh như Việt Nam, mỗi ngày ngày có nhiều binh sĩ cả Việt
lẫn Mỹ tử trận. Dĩ nhiên rất đau lòng, nhưng trên cương vị nguyên
thủ một nước, nên không có đủ thời giờ để đến tiễn đưa mọi tử sĩ".
Những câu chuyện vừa nói, tuy nhỏ, nhưng ý nghĩa của nó thì rõ ràng: Ông
Diệm cương quyết bảo vệ chủ quyền và gìn giữ thể diện quốc gia bằng mọi
giá.
Trong biến cố năm đó, tuy biết mình chơi với lửa và nắm dao đằng lưỡi,
nhưng Tổng thống Ngô Đình Diệm vãn nhất định "khả sát, bất khả nhục".
Thái độ sống lẫm liệt ấy, đã khiến ông Đại sứ Mỹ tuy bực tức, căm giận,
nhưng không thể không kính trọng. Trước và sau tất cả, Tổng Thống Ngô
Đình Diệm là vị nguyên thủ mà ngoại nhân có thể ghét, hoặc thích, nhưng
không thể khinh.
Nếu một lãnh tụ cỡ như tổng Thống Ngô Đình Diệm mà cũng bị coi là …
"phản quốc, Việt gian", thì dân tộc Việt Nam cũng chỉ mong có được những

người lãnh tụ trong tương lai cũng "phản quốc, Việt gian xêm-xêm cỡ như
Tổng Thống Ngô Đình Diệm, để cho tiền đồ dân tộc được nhờ.
Ngày xua, vì phải tội Thiến, nên Tư Mã Thiên tiên sinh đã dốc toàn sinh lực
không nơi phát tiết của mình, để hoàn thành pho Sử Ký danh trấn thiên hạ.
Bây giờ, vì chế độ oeo- phe của mỹ coi bộ rộng rãi quá, nên có nhiều ông
sức dài vai rộng chả biết làm gì, bèn xoay ra làm Sử gia rựa mận, giả cầy.
Quý vị sử gia giả cầy này cũng không thèm viết Sử ký như Tư Mã thiên, mà
lại hì hục … sáng tác ra sử Ky, tức Ky Ky, hay nói nôm na là sử Gâu Gâu đấy,
thưa quý vị.
Hướng Vân Thiên

2- Thành quả hỗ tương: Ấn Quang-Cộng sản
Cựu Thẩm Phán Nguyễn Kim Khánh
Người đánh máy: Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Người ta có thể tóm lược rất nhiều thành quả trong cuốn sách của cộng sản
Việt Nam nhận cuộc đấu tranh của phật giáo từ 1963 làm thành quả của
“đảng ta”. Ví dụ, cuốn “Phong Trào Tranh Đấu Chống mỹ Của Giáo
Chức, Học Sinh, Sinh Viên Sài Gòn” của Hồ Hữu Nhật do nhà xuất bản
“thành phố Hồ Chí Minh” phát hành năm 1984:
“Dưới trào Ngô Đình Diệm:
“Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có hậu thuẫn vững chắc
của nhiều tổ chức: Gia đình Phật tử, Sinh viên Phật tử, Học sinh Phật
tử, Thanh niên Phật tử. Năm 1962 gia đình Phật tử tập hợp được 200
trăm ngàn người, năm 1964 có 400 ngàn . Đảng đã có cơ sở trong các
tổ chức đó. Các chùa, trường Bồ Đề, Viện Hóa Đạo, trở thành trung
tâm đấu tranh và phát xuất những cuộc mít tinh biểu tình chống
ngụy quyền (trang 88-89)”.
“Sau khi Diệm đổ:
“Cuộc đấu tranh chính trị sôi sục và quyền chủ động phần nào trong
tay Phật giáo, nhưng đảng ta đã chỉ đạo cơ sở kịp thời tham gia hỗ
trợ, nâng khí thế phong trào lên với qui mô toàn quốc (trang 98)”.
“Ngoài ra ta cũng nắm được ban chấp hành Tổng Hội Sinh Viên Vạn
Hạnh (nhiệm khóa 1966-1967). Chủ tịch Hoàng Tiến Dũng, Tổng thư
ký Phan Long Côn, một trung tâm công khai, có uy tín trong sinh viên

Phật tử và đồng bào Phật tử cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải
phóng.
Đối với tổ chức cấp cao nhất của Phật giáo, đảng ta đã mời Hòa
thượng Thích Thiện Hoa ra tranh cử và Hòa thượng đã đắc cử Viện
trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (trang
106).

HT Thích Thiện Hoa
“Nhân Lễ Phật đản 5.5.1966, tại Viện Hóa Đạo, học sinh, sinh viên
cắm một băng giấy trên chiếc xe Mỹ bị họ đốt cháy: “Đây, kết quả 13
năm viện trợ Mỹ !”, nhiều tấm bảng dựng trước Viện Hóa Đạo vẽ hình
châm biếm Tổng thống Mỹ Giôn Xơn, khẩu hiệu chống khủng bố
trong cuộc đấu tranh ngày 20.5.1966: “Mạng người Việt Nam không
thể đổi bằng đô la và bom đạn Mỹ - Rút ngay quân đàn áp ra khỏi Đà
Nẵng …”.
Bên ngoài, từ ngày 3 đến ngày 10.6.1966 , Phong trào Bàn thờ phật
xuống đường, gây cản trở giao thông, làm rối sào huyệt cuối cùng
của địch, 10 xe Mỹ bị đốt trong đợt này (trang 130)”.
Đó là tại Sài Gòn do chính cộng sản Việt Nam khai ra. Sài Gòn là trung tâm
quyền lực và quốc tế của Việt Nam Cộng Hòa, ảnh hưởng của đạo Phật
không nhiều, Việt cộng công khai xâm nhập hàng ngũ Phật giáo, còn tại các
tỉnh miền Trung, nhất là “Liên khu 5” cũ của Việt Minh, Việt cộng làm mưa
làm gió đến cỡ nào trong các tổ chứ Phật giáo.
Sự giống nhau ở phương cách đấu tranh, sự lẫn lộn giữa thành quả đạt được
của Việt cộng và phe phái đội lốt Phật giáo đã khiến nhiều người nghĩ

Phật giáo là Việt cộng, coi Thích Trí Quang như một cán bộ cao cấp của Việt
cộng. Đức Quốc trưởng Bảo Đại đã viết trong cuốn: Con rồng Việt Nam:
“Vậy thì ai đã xúi dục họ gây loạn, ai ? Họ ở đâu tới ? Làm sao mà
biết được nếu họ từ Hà Nội vào hay từ Bắc Kinh tới ?” (trang 9).
Họ là ai ? Vì họ không nói ra, tôi chỉ còn cách suy đoán và nghĩ rằng các
chính khách tăng lữ muốn xoay chiều lịch sử Việt Nam, mong cho Việt Nam
độc đạo, độc tôn, tăng lữ có vai trò lãnh đạo và thống trị như ở Iran. Nếu
quả đúng như vậy, tôi báo động để mọi người Việt Nam phải cương quyết
chống lại như đã chống lại chủ nghĩa cộng sản. Cộng sản Việt Nam rồi phải
sập, chúng ta phải chuẩn bị đương đầu với những vấn đề hóc búa của quê
hương ngày nay.
Tôi nghĩ rằng, những tăng lữ chính khách của Phật giáo chưa bỏ tham vọng
muốn đạo mình trở thành độc tôn bằng sự đồng hóa với quốc gia. Mới đây,
tôi đọc lời phát biểu của “Hòa thượng” Thích Huyền Quang trong tang lễ của
“Hòa thượng” Thích Đôn Hậu, đoạn văn này như sau:
“Cơ sở của giáo hội (Phật giáo) là nông thôn, thành thị, cao nguyên
và hải đảo”.
Đây là đối tượng của quốc gia chứ không không phải của đạo giáo. Đạo giáo
muốn nhập nhằng đồng hóa với quốc gia bằng cách coi quốc gia như giáo hội
của mình theo kiểu mẫu của Iran. Ngày nào đó, nếu điều này trở thành sự
thực thì thật là điều bất hạnh cho dân tộc Việt Nam vậy.
Tôi xét xử
Có một tòa án vượt lên trên tất cả các tòa án của xã hội loài người, là
tòa án lương tâm. Tòa án ấy, nằm trong tận đáy lòng của mỗi người
và mỗi người tự làm quan tòa cho chính mình, để xét xử những việc
đã và đang xẩy ra mà mình biết được. Ý thức về sự công bằng, lòng
kính trọng lẽ phải là căn bản của mọi công lý. Công lý ấy vượt thời
gian, vượt không gian, không tùy thuộc vào chủng tộc hoặc văn hóa
xã hội: Công lý bất diệt nội tại trong mỗi con người.
Người ta đã kết tội Tổng thống Ngô Đình Diệm những cái “tội” như: “độc tài
gia đình trị, tội kỳ thì và đàn áp Phật giáo” và sau cùng gần như bất lực, họ
cố tìm cho ra một vài khuyết điểm của đời sống cá nhân. Có một cái “tội”,
mà theo tôi là “tội” chính mà họ không nói ra: “Ngô Đình Diệm là người Công
Giáo tốt, xử Ngô Đình Diệm là xử cả Giáo hội Công Giáo”.

Cụ Đoàn Thêm viết:
“Không một văn kiện hay một huấn thị nào ấn định khuyến cáo các
nghi thức và cử chỉ với người lãnh đạo; tôi chỉ thấy ông ra lệnh không
được gọi ông bằng Cụ. Ông không hề ngỏ ý bắt đứng dậy chào ông
trước khi coi phim hay nghe hát. Không bao giờ ông đòi hỏi tổ chức
Thánh Bổn Mạng hay sáng tác cho ông bản nhạc suy tôn”.
Xem thế, những việc điếu đóm, suy tôn… ông Diệm không phải do sự “kiêu
căng, hợm hĩnh” của ông mà do bọn vô liêm sĩ nịnh bợ. Bọn ấy chính là bọn
phản lại ông Diệm sau này.
Về nếp sống của Tổng thống Ngô Đình Diệm:
Sĩ quan Lê Công Hoàn, tùy viên của ông Diệm khi bị quân “cách mạng” bắt
đi, bị hỏi rằng: “Có nhìn thấy đàn bà nào vào phòng riêng của ông Diệm ?
Tổng thống Diệm có giao du với bà Nhu hay không ?”.
Sĩ quan Lê Công Hoàn trả lời:
“Tôi quả quyết không bao giờ có chuyện như vậy. Nếu có mà tôi bảo
là không, tôi xin chịu mất cái đầu.
“Tổng thống Ngô Đình Diệm ở trong một căn phòng riêng, ngủ trên
tấm đi-văng gỗ. Ông già Ẩn tối chăng màn, sớm tháo gỡ. Tổng thống
ăn riêng, đầu bếp của ông rất nhàn hạ: sáng ông điểm tâm bằng
cháo trắng với dưa chua hoặc cá thu kho mặn, trưa thường dùng trái
cây hoặc rau sà-lát trộn dấm hoặc súp-lơ; bắp cải luộc. Bữa ăn chính
của ông là bữa tối. Thứ cơm ông dùng là cơm gạo lức đỏ… ông ăn
như một người trung lưu của xứ Quảng Bình hay xứ Huế. Ông không
uống được rượu (13)”.
Đọc những lời chứng trên, người ta nghĩ đời sống riêng tư của Tổng thống
Ngô Đình Diệm quá đơn sơ, ông xứng đáng là đệ tử của Thánh Gandhi.
Những kẻ thù nghịch với Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã thất bại không thể
tìm ra một lỗi lầm nhỏ nào trong cuộc đời tư khiêm tốn và nghèo khó của
ông.
Bằng những chứng cớ trình bày ở trên:
- Không ai tìm thấy một tội phạm hình sự nào trong suốt cuộc đời
của ông Diệm.

- Không ai tìm thấy những điều đáng chê trách trong cuộc đời của
ông Diệm.
- Ông Diệm tận tụy phục vụ quốc gia, đặt lợi ích của đất nước lên trên
mọi sự.
Bởi đó,
- Tổng thống Ngô Đình Diệm rất xứng đáng được tôn vinh là nhà ái
quốc.
- Tổng thống Ngô Đình Diệm xứng đáng được xem là người công
chính.
Thế mà,
Những ai đã cố tình giết chết ông
Những ai nhẩy múa trên xác chết của ông
Những kẻ đã cố tình bôi bẩn cuộc đời ông
Những kẻ ấy đều phải bị phán xét theo lẽ công bằng. Đó là công lý
ngàn đời, dù Đông hay Tây, dù tín ngưỡng nhà Phật hay nhà Chúa,
nhân loại đều có mẫu số chung về thiện-ác.
Cựu Thẩm Phan Thiết Nguyễn Kim Khánh

3- Hãy nhìn xem: “Lửa Từ Bi”!
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

Bây giờ, là những ngày đầu của mùa Xuân Canh Dần, 2010. Đã bốn mươi
bảy năm dài trôi qua, nhưng có lẽ không riêng tôi, mà rất nhiều người trong
chúng ta khi nghe đến tên “Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu” , với
ngọn “Lửa Từ Bi” đã bừng bừng đốt cháy một người đã hôn mê qua những
tấm hình trên các trang báo. Có những tấm hình người ta đã cho thấy Hòa
thượng Thích Quảng Đức đang bốc cháy, hoặc có tấm hình cho thấy có một
người cầm can xăng đang đổ từ vai xuống người của Hòa thượng Thích
Quảng Đức.
Nhưng, hôm nay, tôi mới vừa nhìn thấy một đoạn phim trên: You Tube
video:
http://www.youtube.com/watch?v=cTX96twG0ok. Đoạn phim này, đã
được quay ngay lúc Hòa thượng Thích Quảng Đức đang bị Phật giáo Ấn
Quang bức tử.

Cách đây, bốn mươi bảy năm, vào lúc 7 giờ sáng ngày 11-6-1963, (
nhằm ngày 20-4 âm lịch ) những kẻ sát nhân này; trong đó có Trần Quang
Thuận đã chở Hòa thượng Thích Quảng Đức đến ngã tư Lê Văn Duyệt - Phan
Đình Phùng, Sài Gòn, để đốt chết. Ngoài Trần Quang Thuận còn có Nguyễn
Công Hoan là dân biểu lưỡng triều. Nghĩa là trước 30-4-1975, Nguyễn Công
Hoan là dân biểu của Việt Nam Cộng Hòa và sau ngày mất nước Nguyễn
công Hoan cũng tiếp tục là dân biểu tỉnh Phú Khánh của chế độ Cộng sản Hà
Nội. Nguyễn Công Hoan là người đồng hương với Hòa thượng Thích Quảng
Đức;
Theo những tài liệu cũ, thì suốt trong thời gian cuối đời của Hòa thượng
Thích Quảng Đức, sau khi đã “được” Phật giáo Ấn Quang đã ra lệnh phải bức
tử, Nguyễn Công Hoan luôn luôn ở bên cạnh Thượng tọa Thích Quảng Đức,
để “theo dõi sức khỏe”. Nhưng, thực ra, là mỗi ngày Nguyễn Công Hoan
đóng vai là một y tá đã chích cho Hòa thượng Thích Quảng Đức bằng “thuốc
trợ tim” đến nỗi đã khiến cho Hòa thượng Thích Quảng Đức từ từ biến thành
một kẻ vô hồn. Bởi vậy, nên mọi người đều thấy khi được dìu đến nơi để
phải chịu đốt, thì Hòa thượng Thích Quảng Đức đã hoàn toàn hôn mê, bất
động và ngồi như một bức tượng đá trong ngọn ”Lửa Từ Bi”.

Và, chính Nguyễn Công Hoan là tên giả sư đã tự tay cầm một can xăng để
tưới từ trên vai xuống người của Hòa thượng Thích Quảng Đức. Rồi cũng
chính Nguyễn Công Hoan đã dùng chiếc Zipo loại lớn để bật lửa rồi đốt cháy
Hòa thượng Thích Quảng Đức trong lúc ông đã bị hôn mê hoàn toàn, theo:
Lệnh Bức Tử của Phật Giáo Ấn Quang.
Trước đây, tôi đã viết về cái chết của Hòa thượng Thích Quảng Đức và
tên dân biểu lưỡng triều Nguyễn Công Hoan, là lúc Nguyễn Công Hoan
đang có mặt tại nước Mỹ.
Tưởng cũng nên nhắc lại: Vào năm 1977, trong lúc đương là Dân
biểu tỉnh Phú Khánh của chế độ Cộng sản Hà Nội, Nguyễn Công
Hoan đã cùng Trần Bình Nam, tức Trần Văn Sơn, cựu Trung tá Hải
Quân - cựu dân biểu VNCH; nhưng Trần Bình Nam vì là người thân
của Dương Văn Minh, và là bạn chí thiết của Nguyễn Công Hoan, nên
không bị vào tù “cải tạo” mà vẫn sát cánh kề vai bên Nguyễn Công
Hoan là Dân biểu của chế độ cộng sản Hà Nội. Cả Nguyễn
Công Hoan và Trần Bình Nam đã dùng một chiếc thuyền chỉ có hai
người là bạn thân thiết với nhau cùng với người tài công, để lên
đường “vượt biển” tại bãi biển Nha Trang.
Sau đó, cả Nguyễn Công Hoan và Trần Bình Nam đã đến nước Mỹ.
tôi nhớ lúc đó, đã có nhiều tờ báo; trong đó, có Văn Nghệ Tiền Phong
của Ông Nguyễn Thanh Hoàng đã lên tiếng và đặt nghi vấn về

chuyện “vượt biển” của hai người này. Song rồi theo thời gian, mọi
chuyện cũng đã đi vào quên lãng.
Nguyễn Công Hoan hiện đang sống trên đất Mỹ, nhưng y không hề
ra mặt hay lên tiếng. Riêng Trần Bình Nam, tức Trần Văn Sơn là
thường xuyên viết bài đưa lên nhiều trang điện báo. Xin mọi người
đừng quên: Trần Bình Nam là bạn thân thiết của Nguyễn Công
Hoan, từng hoạt động với nhau, và cũng cùng nhau lên thuyền “vượt
biển” vào tháng 5 năm 1977, là thời điểm đảng cộng sản Hà Nội đang
kềm kẹp người dân trong trong bàn tay sắt thép một cách kinh
hoàng nhất; nhưng Nguyễn Công Hoanvà Trần Bình Nam đã thuận
buồm xuôi gió trên một chiếc thuyền du lịch để sang nước Mỹ.
Trở lại với đoạn phim trên: YouTube
video: http://www.youtube.com/watch?v=cTX96twG0ok . Tôi
thật
hết sức kinh hoàng khi nhìn thấy những tên sư sãi của Ấn Quang, tất cả đã
đều vô cảm trước ngọn “Lửa Từ Bi” đang đốt cháy đồng môn!!!

Nhưng, tôi lại càng khiếp đảm hơn nữa, khi nhìn thấy thái độ của những
nhân viên cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa. Bởi tất cả họ cũng đều dửng dưng
trước hành vi phạm pháp của Phật giáo Ấn Quang, khi họ ngang nhiên tưới
xăng đốt người giữa thanh thiên bạch nhật. Họ đã đồng lõa với tội ác, vì thấy
chết mà không ngăn cản, không cứu người. Chẳng những thế, mà họ còn
đưa cả hai cánh tay ra ngăn cản những người khác để không cho ai được cứu
người. Họ là ai? Xin thưa, họ là những nhân viên cảnh sát đã theo lệnh của
Phật giáo Ấn Quang, vì phải giết chết Hòa thượng Thích Quảng Đức, mới
mong làm sụp đổ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa.
Đến đây, tôi xin được trích đoạn lại về cuộc đốt người này, qua cuốn sách
Trong Lòng Địch của Tác giả Trần Trung Quân, từ trang số 99 đến trang 114,
đã xuất bản vào năm 1984, như sau. Kính mời quý vị cùng theo dõi:
”Vào khoảng 4 giờ rưỡi sáng, Vũ Mạnh Trường mới đi vào công
tác cụ thể. Trung úy Dương Quang Lâm, phụ tá của Vũ Mạnh Trường
chăm chú ghi từng tên một, và tên người được trao phó cho công tác.
Chính Vũ Mạnh Trường cũng đã thấm mệt. Nhấp một ngụm trà cho
thấm giọng, Trường đưa đôi mắt đỏ lừ gườm gườm nhìn Thích Trí
Quang:
Làm cách mạng không thể không có máu đổ. Nếu là máu nhà sư thì
càng tốt nữa. Sự thù hận của dân chúng đối với Diệm-Nhu càng
ngùn ngụt bốc cao hơn không còn sức mạnh nào ngăn chặn nỗi nữa.
Bộ chính trị trung Ương đảng đã nhận rõ tình hình và quyết định
rằng, chỉ vài nhà sư chết thảm là bọn Diệm-Nhu sẽ sụp đổ vô
phương cứu vãn. Cho nên Đảng đã quyết định là phải giết sư để xúc
tiến công cuộc thống nhất đất nước. Đồng chí Kiều Tuấn Cương ( bí
danh của Thích Trí Quang ) nghĩ thế nào?
Thích Trí Quang ấp úng:
Dạ … dạ …
Vũ Mạnh Trường quắc mắt đập mạnh tay xuống bàn giận dữ:
Tôi yêu cầu đồng chí phát biểu ý kiến về sự thực hiện kế hoạch
của đảng, có yêu cầu đồng chí tán thành hay phản đối đâu mà đồng
chí dạ …
Thích Trí Quang ngồi im, gục mặt xuống. Cả hội trường không ai
phát biểu ý kiến nào. Trường đắc chí, hất mặt lên, lớn tiếng dõng
dạc:
Đảng ta đã trù liệu cả rồi. Bộ Chính Trị ủy ban Trung ương Đảng
đã là những « đỉnh cao trí tuệ của loài người ». Chúng ta bì sao kịp!
mà địch cũng không thể nào chống đỡ nỗi. Đảng có lệnh chúng ta
phải khích động hoặc tạo điều kiện khích động các sư tự thiêu để

cúng dường tam bảo! Có thế mới hấp dẫn được dư luận thế giới, mới
gây căm thù sâu sắc trong dân chúng đối với chính quyền miền Nam
được. Này, đồng chí Cương, thằng Giác Đức nó dám tự thiêu không?
Chắc là không đâu, đồng chí. Nó nói thì hăng lắm, nhưng chỉ ba
hoa thôi. Nó là học trò tôi, tôi biết rõ nó lắm. Háo danh, nhưng rất
hèn.
Thế còn Thích Hộ Giác?
Hộ Giác cũng vậy, háo danh. Cái mộng của nó là mò lần lên chiếm
ghế Viện Trưởng Viện Hóa Đạo đặng nở mặt với đời. Cái thứ như thế
mà đòi hỏi nó hy sinh thì thật là khó. Chỉ có ai hy sinh cho nó leo lên
thì chắc nó ký cả hai tay mà thôi.
Thích Thanh Từ thế nào?
Thích Thanh Từ là đệ tử của Thích Thiện Hoa. Thầy Thích Thiện Hoa
còn ở Bến Tre chưa lên. Không có lệnh của thầy thì hắn chắc không
chịu làm việc gì.
Đến đây, Cao Đăng Chiếm mới lên tiếng:
Việc này, đồng chí Hằng có thể làm được.
Hằng, tức Thích Thiện Minh giật mình đánh thót, vội nhỏm dậy:
Thưa đồng chí …
Nhưng Chiếm đã khoát tay ra dấu cho Hằng ngồi xuống, cười nhạt:
Tôi không bảo đồng chí tự thiêu đâu mà lo ngại. Đồng chí còn đắc
dụng vào nhiều việc khác. Tôi chỉ nói rằng, với tài miệng lưỡi của
đồng chí và lòng tín cẩn của Thích Quảng Đức nơi đồng chí, chắc
đồng chí thừa sức cải tạo tư tưởng của Thích Quảng Đức, để hắn tình
nguyện tự thiêu.
Thích Thiện Minh cười tít mắt. Cao Đăng Chiếm đã gãi đúng chỗ
ngứa của tên đội lốt thầy chùa để làm chính trị và có nhiều anh hùng
tính cá nhân này. Thích Thiện Minh vặn mình mấy lượt cho khắp hội
trường phải ngó lại nhìn hắn, rồi mới lên tiếng:
Cái đó, thì mấy anh khỏi lo. Quảng Đức đã bị tôi thuốc nước rồi.
Ngày hôm kia trả lời cuộc phỏng vấn của tụi báo chí ngoại quốc, tôi
đã gài cho Quảng Đức kẹt cứng rồi. Tôi đã nhân danh Thích Quảng
Đức mà tuyên bố như vầy: “ Nếu Diệm không phóng thích tất cả tù
nhân chính trị, không ban hành một chế độ đặc biệt cho các tôn giáo,
trong đó có Phật Giáo được treo cờ Phật Giáo ngang hàng với quốc
kỳ, thì thầy Thích Quảng Đức nguyện sẽ tự thiêu để gióng lên tiếng
chuông báo động với thế giới về những hành động kỳ thị tôn giáo,
nhằm tiêu diệt Phật giáo của chính phủ Diệm-Nhu. Và Hội đồng Ấn
quang sẽ đưa vấn đề ra trước Liên Hiệp Quốc”.

Trường gật gù có vẻ tán thưởng:
Thái độ của Quảng Đức lúc ấy như thế nào?
Quảng Đức không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn xuống. Nhưng tôi biết hắn
có vẻ hơi thất vọng. Tuy nhiên, tính Quảng Đức rất ôn hòa và vị tha,
lại dễ xiêu lòng, nên sau đó, tôi đã thêu dệt cả một tòa sen rực rỡ
trên niết bàn đang chờ đợi ông ta, nhờ ông ta hy sinh vì Phật Pháp.
Ông ta sẽ đắc đạo, sẽ thành Phật, và bức chân dung của ông sẽ được
thờ phượng ở khắp các chùa sau này …
Kết quả có đến 80 phần trăm là Quảng Đức nghe tôi và sẵn sàng hy
sinh. Điều tôi lo ngại là chúng ta không ra tay gấp, rủi gặp Hộ Giác,
gặp những tên ba hoa như Hộ Giác lỡ miệng xúi bậy ông ta bỏ ý định
thì hỏng hết.
Ngày tự thiêu của thầy Quảng Đức gần kề bao nhiêu, thì sức khỏe
của thầy sa sút bấy nhiêu. Tim thầy mệt cầm canh. Gần như cả ngày
thầy không hề nói một câu, ngoài việc tụng kinh niệm Phật. Ý thầy
đã quyết chết và sẵn sàng “ vị pháp vong thân” rồi, nên tùy thân xác
còn lưu lại nơi trần thế, hồn thầy đã bay vào thế giới khác. Lúc này,
Thích Thiện Minh ra lệnh cho Huỳnh Văn Thạnh phải suốt ngày cận
kề bên thầy Quảng Đức, không được rời thầy nửa phút. Không phải
hắn lo cho sức khỏe của thầy, nhưng là đề phòng mật vụ VNCH bắt
mất thầy thì thực là xôi hỏng bỏng không. Cộng sản đã mất bao
nhiêu thì giờ để thuyết phục vừa áp lực thầy tự thiêu cúng dường, thì
không thể sơ hở trong phút chót được. Thích Trí Quang đã thức trắng
mấy đêm liền để dọn tinh thần cho thầy, trong khi Huỳnh Văn Thạnh
nâng giấc thầy còn hơn cha mẹ, lo giặt giũ quần áo, lo từng miếng ăn
tới ngụm nước uống cho thầy. Để về sau, chính hắn đã tưới xăng lên
người thầy và châm lửa đốt thầy.
Huỳnh Văn Thạnh theo cộng sản từ năm 1959, nhưng hắn không
tập kết ra Bắc. Cộng sản để hắn ở miền Nam làm công tác tình báo
cho Việt cộng ở khu 5. Tới năm 1962, hắn được biệt phái qua khu
Dương Minh Châu, cho xâm nhập vào Sài Gòn hoạt động trong chiến
dịch giáo vận. Năm 1964, cho phù hợp với đường lối và chính sách
mới của Việt cộng là “gây ung thối trong hàng ngũ quốc gia” Thạnh
được triệu ra khu, ẩn bóng một thời gian và sau đó Việt cộng làm hộ
tịch giả cho hắn mang tên mới là Nguyễn Công Hoan, và cho hắn về
Sài Gòn hoạt động chính trị công khai, đứng phe đối lập với chính
quyền Nguyễn Văn Thiệu. Năm 1966 tới năm 1972, nhiều lần cán bộ
nằm vùng vận động tối đa rồi mới đưa hắn ra ứng cử dân biểu quốc
hội VNCH, và hắn đắc cử tại đơn vị Phú Yên.

Sau ngày cộng sản chiếm Sài Gòn tên Huỳnh Văn Thạnh, tức
Nguyễn Công Hoan,xuất đầu lộ diện nguyên hình, tích cực tuyên
truyền cho cộng sản và chỉ điểm cho công an việt cộng bắt không
biết bao nhiêu chiến sĩ quốc gia chân chính. Để trả công cho hắn, việt
cộng cho hắn vào quốc hội của cộng sản, để lừa bịp dư luận rằng cái
quốc hội của cộng sản không hoàn toàn chỉ gồm những đảng viên
hay tay sai của cộng sản, mà còn gồm cả một số dân biểu, nghị sĩ “
Ngụy” đã biết ăn năn hối cải trở về với “cách mạng”.
Tuy nhiên, Nguyễn Công Hoan vào múa may ở quốc hội của cộng
sản một thời gian, thì những tên chủ nhân việt cộng của hắn thấy
cũng không lừa bịp nỗi ai, nên bèn cho hắn “ vượt biên tỵ nạn” để ra
nước ngoài làm công tác kiều vận. Nguyễn Công Hoan đã vượt biển
sang Nhật, sau đó, nhờ thủ đoạn và móc nối chính trị hắn đã tới được
nước Mỹ một cách ngon lành. Nhưng cái mác dân biểu lưỡng trào của
hắn và cuộc tỵ nạn mờ ám của hắn đã bị đồng bào nghi kỵ, cho nên
hắn chẳng làm được trò trống gì. Hiện nay, hắn trùm mền núp bóng
một tên sư hổ mang để chờ một cơ hội khác.
Đó là những chuyện xảy ra về sau, mà đa số chúng ta, nhất là bạn
đọc của Văn Nghệ Tiền Phong đều biết rõ. Nay xin trở lại với chuyện
“ tự thiêu của thầy Thích Quảng Đức”. vấn đề mà việt cộng lo ngại
nhất là làm sao mang một thùng xăng khá lớn để có thể đốt cháy
thầy Quảng Đức ngay tức khắc để các cơ quan công quyền không kịp
cứu. Mang một thùng xăng lớn tới nơi mà chúng định thiêu thầy
Quảng Đức cho trót lọt không phải dễ, vì an ninh VNCH đã rõ mưu đồ
của việt cộng. Huỳnh Văn Thạnh, tức Nguyễn Công Hoan, chính là tên
đã được việt cộng trao cho trọng trách cung cấp xăng đốt thầy Thích
Quảng Đức, và Thích Thiện Minh là người được đề cử để giám sát vụ
này, nên hắn rất lo lắng. Đêm hôm trước khi xảy ra vụ “tự thiêu”,
chính Thích Thiện Minh biểu tài xế lái xe chở đi gặp Huỳnh Văn Thạnh
để cho biết rằng xăng đã được giấu trong hai thùng nhỏ đựng dầu hôi
trong gánh hàng của một nữ cán bộ việt cộng đóng vai người đi bán
hàng rong buổi sớm.
Bao nhiêu lít? Thích Thiện Minh hỏi.
15 lít, thưa thầy. Thạnh trả lời.
15 lít đủ đốt không con?
Dư sức mà thầy, 5 lít cũng đủ chết bà Quảng Đức rồi.
Phần kế hoạch F2 con cẩn thận nhé.
Thầy yên tâm, trước khi “ xuất hành”, con sẽ gửi thêm một mũi
Trenxinne nữa. sau đó, con sẽ bồi thêm hai mũi trợ tim Haldol là đủ.
Vậy à. Tốt lắm, công con to lắm …

Bảy giờ sáng, ngày 20 tháng 4 năm 1963 ( ngày âm lịch ) dương
lịch là ngày 11-6-1963, không khí bên trong chùa buồn như đám ma.
Tăng ni ai nấy đều mặt mày ủ rũ thương cho thầy Quảng Đức chỉ
chốc lát nữa đây sẽ bị đưa lên giàn hỏa để “ bảo vệ đạo pháp”. Ngoại
trừ một số ít cán bộ việt cộng và tay sai núp áo cà sa giết người cho
cộng sản, là hăm hở chờ đợi giờ phút xảy ra biến cố.
Ngay từ lúc 4 giờ sáng, Huỳnh Văn Thạnh, tức Nguyễn Công
Hoan đã vô giường thầy Quảng Đức, lật mông thầy lên để chích cho
thầy một mũi Trenxinne, mà hắn thỏ thẻ thưa là “thuốc trợ tim” để
thầy mau bình phục sức khỏe. Thầy Quảng Đức ngủ mê man, ngủ say
sưa như một đứa trẻ thơ trong nôi, sau khi đã no sữa, ống thuốc
Trenxinne thấm, cơ thể thầy Thích Quảng Đức bỗng mềm nhũn, ngắt
véo, thầy cũng không biết đau.
Lúc ấy, Huỳnh Văn Thạnh, tức Nguyễn Công Hoan, mới ra dấu cho
đàn em chạy vào lau mình mẩy cho thầy, và thay cho thầy bộ áo cà
sa mới toanh. Thế là việt cộng đã chuẩn bị xong để đưa thầy Thích
Quảng Đức ra cúng tổ … Các … Mác!!! “
Trên đây, là những trích đoạn về lệnh bức tử Hòa thượng Thích Quảng Đức
của Phật giáo Ấn Quang, tiền thân của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
nhất và bọn việt-gian-cộng-sản, trong cuốn sách Trong Lòng Địch của tác
giả Trần Trung Quân.
Tôi cũng cần phải nhắc lại:
Vào tháng 5-1977, Nguyễn Công Hoan, tức Huỳnh Văn Thạnh đã cùng
Trần Bình Nam lên một chiếc thuyền và rời bãi biển Nha Trang, chỉ có hai
người này và “tài công”, và cả hai hiện đang có mặt trên đất Mỹ.
Và, vì đây là một bài viết có liên quan đến đoạn phim vừa đưa lên: You
Tube video: Bo Tat Quang Duc ( Monge budista suicidio ). Nên một lần nữa,
tôi lại phải mời quý độc giả hãy cùng đọc lại những lời của cựu Đại đức Thích
Huệ Nhật, tức Mục sư Tin Lành Nguyễn Huệ Nhật, trong cuốn sách “Từ Áo Cà
Sa Đến Thập Tự Giá”. Ông đang có mặt tại Đức quốc, để cùng nhau suy
gẫm:
“Cái chết tự nguyện là gì? Những người tự thiêu cho đạo pháp:
Nguyễn Huệ Nhật

“Tôi xin giới hạn trong phạm vi hiểu biết của cá nhân mình, và
những gì tôi viết sau đây cũng là một số kinh nghiệm và nhận xét
của riêng tôi, sau ba lần tưởng đã chết nhưng nay tôi còn sống trong
Ơn Cứu Rỗi của Thiên Chúa, nên xác tín hơn, rộng mở hơn.
Người tự thiêu đầu tiên trong thời kỳ Phật giáo đấu tranh chống lại
kỳ thị tôn giáo dưới thời chính phủ Ngô Đình Diệm là Hòa thượng
Thích Quảng Đức. Ngài là một vị tu sĩ bán thế xuất gia, nghĩa là có vợ
con trước khi đi tu. Con ruột ngài cũng là đệ tử nổi tiếng của ngài sau
khi ngài hy sinh. Ngài chỉ nổi tiếng sau khi hy sinh.
Cũng như tất cả các vị thánh tăng đã nối tiếp tự thiêu cho Đạo
Pháp, bản thân Hòa Thượng Thích Quảng Đức không hề biết rằng kết
quả tốt do sự hy sinh của ngài chỉ là nhất thời từ 1-11-1963, còn hậu
quả xấu do sự hy sinh của ngài là lâu dài từ mùa hè 1966 đến nay. Vì
sau khi chính phủ Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Phật giáo Việt Nam chỉ
thắng thế nhất thời, để rồi càng bị CSVN lợi dụng sâu sắc hơn, và đưa
những cuộc đấu tranh kế tiếp đến ngày 30-4-1975, cho cộng sản Việt
Nam lên cướp chính quyền.
Nhìn lại quá trình, chỉ hai năm đầu sau khi chính phủ Ngô Đình
Diệm sụp đổ, Hội Phật Học VN đã trở thành GHPGVNTN nổi như cồn,
nhưng đó là thời gian manh nha đưa GHPGVNTN đến tình trạng suy
đồi và phân rẽ ngay trên đỉnh cao thế lực của họ. Năm 1966,
GHPGVNTN chia rẽ thảm khốc giữa hai phe Việt Nam Quốc Tự và Ấn
Quang. Chưa bao giờ lịch sử Phật giáo Việt Nam có sự căm thù nhau,
phân rẽ nhau tệ hại như thế. Vụ đem bàn thờ Phật ra đường để đấu
tranh trong mùa hè 1966, là một bằng chứng suy tàn nhất của tinh
thần và tổ chức Phật giáo Việt Nam. Nếu tôi kể ra những bất đồng
của các vị lãnh đạo PG trong vụ Đem Phật Ra Đường, thì rất phiền.
Những cuộc tranh giành đẫm máu trong khuôn viên Việt Nam Quốc
Tự cho đến nay vẫn còn giữ kín, trừ vụ kéo sập dãy nhà do Đại đức
Thích Đức Nghiệp xây lên sát lề đường Trần Quốc Toản là không thể
dấu diếm được. Tôi ngẫm nghĩ Thượng tọa Thích Trí Quang chỉ là một
mẹ mìn rất đắc lực của cộng sản Bắc Việt. Ông bắt cóc niềm tin của
đa số Phật tử, để biến họ thành phương tiện hữu hiệu nhất cho cộng
sản Bắc Việt vào xâm chiếm miền Nam, và ông đã cho cộng sản Bắc
Việt vắt chanh bỏ vỏ tất cả nhân, tài, vật lực do niềm tin ấy mà có.
Khi công việc bắt cóc ấy hoàn thành, mẹ mìn Thích Trí Quang ngồi im
lặng rung đùi và được cộng sản Việt Nam bảo vệ kỹ, không ai dám
động một sợi lông chân của ông.
Tôi tin chắc rằng Hòa thượng Thích Quảng Đức đã không hình
dung nổi hậu quả tang thương về sau nầy, đối với Phật giáo nói

riêng, và dân tộc nói chung, qua sự hy sinh của ngài. Chính người con
trai ruột của ngài, người đã trở thành một vị Thượng tọa nổi tiếng tại
ngôi chùa của ngài để lại trên đường Trương Minh Giảng, đã sống ba
chìm bảy nổi mang nhiều tăm tiếng và cũng bị tù đày trong chế độ
cộng sản.
Lần tự thiêu thứ nhất tại Sài Gòn là lần tôi hoàn toàn chờ đợi theo
sự sắp xếp và tổ chức của Ủy Ban Liên Phái, nhưng không thực hiện
được, vì tình hình sao đó.
Một người khác là thầy Lưu Bổn đệ tử của Hòa Thượng T.M.H chùa
TL, Huế, cũng đã nhảy xuống giếng sâu tự tử tại chùa Phật giáo Đà
Nẵng, vào mùa hè 1972, sau khi bị nghi ngờ một chuyện xấu. Mười
lăm phút trước khi nhảy xuống giếng, thầy Lưu Bổn ngồi ăn trưa với
tôi một cách lặng lẽ.
Một người bạn khác của tôi tên T. An, cũng đi tu ở chùa Phổ Đà tại
Đà Nẵng, ông mở một trường Bồ Đề ở gần ga xe lửa Đà Nẵng, cũng
đã tự thiêu vì một chuyện riêng, nhưng sau đó được dư luận báo chí
cho là tự thiêu vì ý nghĩa lớn lao khác. Trong thế giới tôn giáo đã lâm
lụy vào những cơ mưu chính trị thời Việt Nam Cộng Hòa, một vài
trường hợp các tu sĩ tự tử bằng cách tự thiêu đã được gán cho những
ý nghĩa cao cả “Ý nghĩa cao cả” ấy được áp đặt cho mục đích khác,
mà người tự thiêu không đặt ra, nhưng sau cùng những người bà con
của họ cũng được hưởng tiếng thơm “Thánh Tử Đạo”. Cũng có nhiều
vụ tự thiêu do ý định tự tử để giải quyết chuyện riêng, nhưng khi
thực hiện, họ lại nêu lý do thiêng liêng để che đậy chuyện bậy bạ.
Hoặc là người tự tử bằng cách tự thiêu xong rồi, sau đó mới được gán
cho một ý nghĩa thiêng liêng. Thời đó, nhiều vụ tự thiêu đã bị lạm
dụng. Người tình nguyện tự thiêu thì đông, nhưng người đáng được
chấp nhận thì ít. Vì một người có đời sống không sáng sủa, nếu được
chấp nhận cho tự thiêu, sẽ có nguy cơ làm mất niềm tin của nhiều
người khác. Tất cả những người tình nguyện tự thiêu đều là những
người không sáng giá khi còn sống. Những người sáng giá nghĩ rằng
mình cần sống để làm việc có kết quả hơn.
Những người nêu trên đều quen thân với tôi, nên tôi biết một số lý
do tại sao họ đã tự thiêu. Giống như những người thất tình, những thí
sinh thi rớt, những đứa con giận cha mẹ, những người bị thất bại làm
ăn … Họ không còn thiết sống nữa. Họ tìm đến cái chết để trốn chạy
một thực tại bất đắc chí bằng cái chết tự sát”.
Quý độc giả vừa đọc qua những trang sách của tác giả Trần Trung Quân
và cựu Đại đức Thích Huệ Nhật. Nên biết, sau khi chiếm được miền Nam tự

do cho đến hôm nay, thì đảng Cộng sản Hà Nội đã trả công cho Phật giáo Ấn
Quang bằng rất nhiều hình thức; trong đó, có nhiều con đường mang tên
Thích Quảng Đức.
Riêng tôi, vì đã vô cùng căm phẫn trước những hình ảnh của Hòa thượng
Thích Quảng Đức đã bị cả lũ người bất lương, vô nhân tính và tàn ác, khi
đem sinh mạng của Hòa thượng Thích Quảng Đức ra để làm phương tiện cho
cứu cánh. Bởi vậy, nên tôi phải viết lên bài này, với tất cả tâm thành, tôi
ước mong cho mọi người đừng bao giờ đem sinh mạng của bất kể người đó
là ai để làm vật hy sinh. Bởi mỗi sinh mạng của một con người trên thế gian
này, đều do Trời sinh, thì xin mọi người hãy để cho Trời diệt.
Nhưng, những việc làm của Phật giáo Ấn Quang; trong đó có: Lệnh Bức
Tử: Hòa thượng Thích Quảng Đức, đã được xác tín hơn nữa, qua những lời
của chính Hòa thượng Thích Quảng Độ qua cuốn sách:
“Nhận định những sai lầm tai hại của đảng cộng sản Việt Nam đối
với dân tộc và Phật giáo Việt Nam Thống nhất». Cuốn sách này đã do
Võ Văn Ái viết lời giới thiệu và phát hành vào năm 1995; và Thích Quảng Độ
đã có những lời viết như sau:
“Chính quyền ông Ngô Đình Diệm càng ngày càng trở nên độc tài,
gia đình trị và có tính kỳ thị tôn giáo, nên ít được lòng dân. Sau khi
đã tiêu diệt các tôn giáo khác, như Cao Đài, Hòa Hảo, năm 1963, ông
Ngô Đình Diệm ra tay đàn áp Phật giáo, toàn thể tăng ni Phật tử
miền Nam đã phải đứng lên chống lại để bảo vệ đạo pháp. Đến tháng
11-1963, chế độ ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ”
Và đến cuốn ngụy thư thứ hai lại cũng do Võ Văn Ái viết lời giới thiệu và
đã đăng trên báo « Quê Mẹ » số 113, trang 06, tháng 06 năm 1995, với cái
tựa đề:
”Bằng đôi chân của mình mời người hãy đi lên” của Thích Đức Nhuận
“nguyên Tổng thư ký Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống
Nhất” tức Ấn Quang.
Mở đầu Thích Đức Nhuận đã viết:
“Tôi viết những dòng chữ dưới đây thân gửi những tâm hồn luôn
luôn thao thức đến tiền đồ Dân tộc và Đạo pháp, dù bạn hiện ở trong
nước hay ở ngoài nước, xin hãy hướng lên Đức Phật từ bi cao cả
nguyện cầu cho Tổ quốc và đồng bào thân yêu của chúng ta: sớm
chấm dứt mọi hận thù, biết tha thứ và yêu thương nhau để cùng

chung sức chung lòng góp phần xây dựng đất nước Việt Nam Quang
Vinh”.
Đến trang số 09, Thích Đức Nhuận viết tiếp:
“Năm 1963, Phật giáo Việt Nam phát khởi cuộc vận động chống chế
độ độc tài gia đình trị Ngô Đình Diệm, đòi tự do và bình đẳng tôn giáo
và được toàn dân từ Bắc chí Nam ủng hộ. Bạo quyền mang đặc tính
kỳ thị tôn giáo sụp đổ. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất được
thành lập”.
Nên ghi nhớ, vào đại hội thống nhất Phật giáo năm 1981, Thích
Đức Nhuận đã được bầu lên ngôi “Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt
Nam” cộng sản.
Qua những lời của chính Thích Đức Nhuận đã viết. Thì rõ ràng là Thích
Đức Nhuận đã công khai nhận trách nhiệm của Phật giáo Ấn Quang với câu
nói: “Phật giáo Việt Nam phát khởi cuộc vận động chống chế độ…
“ là để đánh đổ Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Điều quan trọng hơn cả
là: “đã được toàn dân từ Bắc chí Nam ủng hộ”. Như thế, đã quá rõ ràng,
đã quá sáng tỏ, để cho mọi người hiểu được rằng: Phật giáo Ấn Quang
“phát khởi cuộc vận động chống chế độ và đã được toàn dân từ Bắc
chí Nam ủng hộ” .Nghĩa là gồm cả cộng sản Bắc Việt.
Như vậy, căn cứ theo những lời của chính hai người đã và đang đứng đầu
của GHPGVNTN, tức Ấn Quang ), thì cả hai đã công khai nhận trách nhiệm
về cái chết của Hòa thượng Thích Quảng Đức, và kéo theo là sự sụp đổ của
Nền Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa và hệ lụy là ngày mất nước: 30-4-1975,
với các sư sãi của Phật giáo Ấn Quang đã công khai đưa từng đoàn xe ra tận
núi rừng, để đón rước cộng quân vào các thành phố tại miền Nam tự do,
cùng với những màn bắn giết các vị là Quân-Cán-Chính Việt Nam Cộng Hòa,
vào trước ngày 30-4-1975, để trả thù và để lập công với đảng cộng sản Hà
Nội.
Chính vì thế, Phật giáo Ấn Quang cho dù có ngụy biện bằng cách
nào chăng nữa, thì vẫn không bao giờ xóa được những tội ác của một thời
“tranh đấu” có bàn thờ Phật xuống đường, có máu đổ đầu rơi. Chẳng những
vậy, mà qua cái “Thông bạch của hàng giáo phẩm đang đứng đầu Phật
giáo Việt Nam đang hành đạo tại Hoa Kỳ”, những người này đã bênh vực
cho Thích Trí Dũng, người đã công khai trên sách báo là: “Vào Tết Mậu
Thân, 1968, chùa Phổ Quang là nơi khai hỏa đánh sân bay Tân Sơn
Nhất”.

Vậy, để biết thêm một cách tường tận hơn, xin kính mời quý vị hãy đọc lại
bài: Tưởng Niệm Bốn mươi Năm Cuộc thảm Sát Mậu Thân: 19682008; hiện vẫn còn lưu giữ trên trang điện báo: Hồn Việt: hon-viet.co.uk
28-02-2010
Hàn Giang Trần Lệ Tuyền

4- BỐN MƯƠI NĂM SAU: TỈNH HAY MÊ ?
Bác Sĩ Nguyễn Tiến Cảnh

Thế giới lưỡng cực đã hết, nhưng đa cực vẫn còn phát triển mạnh, nhất là
đối với những siêu cường. Cũng đúng thôi. Thời nào, hoàn cảnh nào, xã hội
nào, con người nào cũng lấy THÚÙ và LỢI là nhất. Nhát cho cá nhân mình,
gia đình mình, đạo mình, đảng mình, nước mình… Nhưng ở mức độ nào thì
còn tùy thuộc vào cái TÂM, lòng ĐẠO ĐỨC của con người. Nói vậy không có
nghĩa người viết muốn bảo vệ lập luận của mình hay bênh vực một ai trong
bài viết này. Người viết chỉ muốn nói lên cái tương đối của con người trong
hoàn cảnh, nghĩa là cùng một hành động có thể tha thứ, chấp nhận được ở
hoàn cảnh này nhưng không thể chấp nhận, tha thứ được ở hoàn cảnh
khác. Tôi nghĩ: ngồi ở chỗ thời gian 40 năm sau một biến cố hay gia đoạn
lịch sử mà phê phán với đầu óc hiện tại một sự việc 40 năm sau một biến cố
hay giai đọan lịch sử mà phê phán với đầu óc hiện tại một sự việc 40 năm về
truớc với những hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt, thiết tưởng không được
chỉnh cho lắm nếu không muốn nói là thiên kiến hoặc sai lầm.
Giáo sư Trần ngọc Ninh trong bài viết “bốn mươi năm sau” đã phê phán chế
độ và cá nhân ông Ngô Đình Diệm rất gắt gao, nhất là đã qui kết ông Ngô
Đình Diệm vào việc kỳ thị và đàn áp Phật Giáo một cách thái qúa. Tôi không
muốn bàn luận về cái hay cái dở của ông Ngô Đình Diệm nhưng chỉ liên đới
thắc mắc về một số điểm trong bài viết của gs. Trần ngọc Ninh mà thôi.
Tại sao lại đem vấn đề kỳ thị, đàn áp Phật Giáo ở miền Nam VN thời Đệ I
VNCH ra chỉ trích trong lúc này ?
Trong khi cả thế giới, mọi dân tộc đang kêu gọi quên qúa khứ nhìn về tương
lai để xây dựng đất nước thì gs. Ninh lại quay về qúa khứ khơi lại chuyện
xưa, một chuyện mà hiện nay đã ngày càng sáng tỏ hơn, cả hai phía đều
không muốn nhắc lại vì những hậu qủa bi thương của nó. Việc gọi là kỳ thị,
đàn áp Phật Giáo vào năm 1963 thời Đệ I VNCH có lẽ không còn gía trị thực
của nó nữa. Dựa vào lịch sử cùng những hiện trạng xẩy ra và các hồ sơ giải
mật về cuộc xụp đổ của Đệ I VNCH mà trước đây người ta cho là vì đàn áp
Phật Giáo cũng không còn gía trị, đứng vững nữa. Bản báo cáo điều tra của

LHQ về kỳ thị và đàn áp tôn giáo thời Ngô Đình Diệm đã có lúc định công bố
nhưng thiên hạ sợ mất mặt không dám cho công bố, nhưng sau cùng cũng
được cho giải mật thì kết qủa là không có kỳ thị và đàn áp tôn giáo. Thực
vậy, bât cứ ai với hiểu biết bình thường và đầu óc còn tỉnh táo đủ cũngphải
công nhận rằng chính phủ Kennedy - Hoa Kỳ lúc bấy giờ dứt khoát không
muốn chế độ Diệm tồn tại, bởi vì ông Diệm đã không nghe lời Mỹ, VNCH
không còn phục vụ cho quyền lợi của Hoa Kỳ như ý muốn của Hoa
Kỳ. Chính gs. Ninh cũng đã viết: “Kennedy…. Đã quyết định là phải truất
phế họ Ngô vì giữ lại chỉ có hại cho nước Mỹ, hại cho sự ứng cử lại chức tổng
thống Hoa Kỳ và hại cho đảng Dân Chú của Kennedy..”. Phải chăng gs.
Ninh quan niệm miền Nam VN phải phục vụ cho quyền lợi Hoa Kỳ, cho TT
Kennedy và đảng dân chủ của ông ta nên mới đưa ra những lý lẽ lập luận
như vậy để kết án ông Ngô Đình Diệm, cho rằng bị đảo chánh lật đổ là
phải. Trái lại, ông Ngô Đình Diệm mạnh và cương quyết chỉ phục vụ dân
tộc và đất nước VN mà thôi, không thể phục vụ cá nhân Kennedy hay Hoa
Kỳ. Rõ ràng ai cũng thấy, Oâng Diệm là người cứng đầu, thà chết chứ không
chịu lụy. Do đó, Oâng Diệm đã là cái gai và bất lợi cho quyền lợi của Hoa Kỳ
và chức vụ tổng thống của Kennedy nên Kennedy và đảng dân chủ đã dùng
chiêu bài tôn giáo với tất cả hệ thống báo chí, truyền thanh truyền hình hầu
kích động dân chúng VN và thế giới để lật đổ ông Diệm. Vụ lựu đạn nổ ở Huế
ngày Phật Đản, theo tin giải mật là do bàn tay lông lá thừa nược đục thả
câu. Chính quyền ông Diệm không ngu dại gì mà làm như vậy. Gỉa sử cho
là có đàn áp đi nữa thì cũng chỉ là có tính nhất thời và chuyện chẳng đặng
đừng, nhưng so sánh với chế độ CSVN hiện nay từ 1945, và từ 1975 đến giờ
đã hơn 30 năm đất nước hòa bình thống nhất rồi, thâm độc, ác liệt và trường
kỳ gấp bội, chưa từng có trong lịch sử VN. Giáo sư và mọi người đều thấy,
từ hòa thượng, đại đức, giám mục, linh mục cho đến Phật tử, tín hữu không
chỉ riêng Phật Giáo mà là tất cả mọi tôn giáo đều phải tù đày, quản thúc,
kìm kẹp nếu không chịu nghe theo nằm trong vòng tổ chức kiềm tỏa của nhà
nước. Tự thiêu phản đối không phải chỉ có một như hòa thượng Quảng Đức
ngày xưa mà còn có hàng chục người đã hy sinh cúng dường phản đối bạo
quyền CS đàn áp tôn giáo, nhất là Phật Giáo. Tại sao gs. Ninh không nói lên
mà lại khơi lại chuyện cũ của miền Nam VN, một chuyện mà có người nói vì
đảo chính lật đổ chế độ Diện nên CS Bắc Việt mới xâm chiếm được miền
Nam, mới có ngày 30/4/1975 để rồi toàn thể đất nước và dân tộc mới phải
chịu đau khổ kìm kẹp ô nhục trong gọng kìm độc tài toàn trị của CS như
ngày nay, tôn giáo mới phải chịu mọi chèn ép, kỳ thị, truy nã đau thương ê
chề một cách có hệ thống như bây giờ. Dùng TÂM và TUỆ mà Đức Phật tổ
soi sáng để khơi lại chuyện cũ 40 năm về trước như gs. Trần ngoc Ninh nói,
thiết nghĩ đó chẳng phải là ý của Đức Phật. Đức Phật khuyên ta nên dùng
TÂM và TUỆ để tu tĩnh thiền, hầu lắng đọng tâm hồn mà từ bi hỉ xã…..
PHÊ PHÁN THIẾU CÔNG MINH VÀ CÔNG BẰNG

Từ chỗ dùng TÂM và TUỆ một cách lệch lạc để suy đoán sự việc, gs. Ninh đã
phê phán công và tội của ông Diệm không được công minh và công bằng thì
cũng là lẽ đương nhiên ! Giáo sư Ninh công nhận ông Diệm về nước nhận
chức thủ tướng với một miền Nam do thực dân Pháp để lại nát bấy về mọi
mặt, ngân qũy trống rỗng “một mớ hỗn độ, vô luật pháp, vô chính phủ..”,
một miền Nam thập nhị xứ quân, mỗi lãnh tụ địa phương có quân đội hùng
cứ một nơi, không thuần phục chính quyền trung ương. Ngay cả quân đội
của chính phủ, lúc đó cầm đầu bởi tướng Nguyễn văn Hinh cũng trở mặt a
tòng với thực dân Pháp chống lại ông Diệm, không kể những đảng viên cán
bộ CS trí vận và quân sự không tập kết ra Bắc được gài lại trong các cơ
quan, đoàn thể, đảng phái, làng xã, quận huyện để quấy phá, Thêm vào đó
hơn một triệu đồng bào miền Bắc bỏ xóm làng di cư vào Nam lánh nạn CS
cần phải được an cư lạc nghiệp. Oâng Ngô Đình Diệm, một mặt đã bình
được miền Nam, dẹp các loạn xứ quân dem về qui tụ với chính phủ, một mặt
an dân hơn một triệu người di cư, biến miền Nam VN thành một nước Cộng
Hòa có kỷ cương, tự do đưa tới an bình phủ cường gấy bội miền Bắc, ngang
hàng hoặc hơn cả những nước láng giềng trong một thời gian kỷ lục ở một
hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Gs. Ninh đã không nhìn thấy đó là một công
khó của ông Diệm, màø còn gay gắt phê phán, cho là cuộc dẹp các lực lượng
võ trang giáo phái và Bình Xuyên làm mất cảm tình của dân: “cuộc hành
quân đánh Bình Xuyên và dẹp các lực lượng võ trang của các giáo phái nhất
là Bình Xuyên vì những lý do mà người dân không phản đối. Nhưng các mưu
kế và chiến thuật mà chính phủ dùng để đạt sự chiến thắng một phần nào
làm cho dân chúng địa phương có một tâm lý anh hùng cá nhân, mất nhiều
thiện cảm.” Mưu kế và chiến thuật nào, xấu xa thế nào đã làm mất lòng
dân, gs. Ninh không nói rõ mà lại mập mờ để chê trách. Tôi doán, nếu sai
thì giáo sư bỏ qua cho, là giáo sư dựa vào nguồn tin là chính phủ dụ Ba Cụt
Nguyễn quang Vinh ra nói chuyện hoặc Ba Cụt đồng ý ra đầu hàng rồi giữa
đường chặn bắt. Nhưng theo một nguồn tin khác đáng tin cậy hơn như
sau: Ba Cụt rất thông minh qủy quyệt, chính quyền rất khó mà bắt được
hắn. Ba Cụt đi đâu cũng báo cho cơ quan địa phương, nhưng đến rồi đổi
hướng biến đi chỗ khác trước khi báo cho cơ quan an ninh địa phương biết,
thành thử an ninh địa phương dàn trận bắt không bao giờ được. Tình cờ có
người lượm được một quyển sổ tay của một tên cận vệ của Ba Cụt, trong đó
có ghi tất cả đường đi nước bước của Ba Cụt đem về trình cho ông Ngô Đình
Nhu. Oâng Nhu chỉ đạo một toán đặc biệt theo dõi đường đi của Ba Cụt và
qủa nhiên bắt được hắn. Vậy thì đâu có gì để gọi là “mất thiện cảm của
dân”. Hay gs. Ninh cho rằng dẹp các lực lụng võ trang của các giáo phái và
Bình Xuyên là không nên ? Phải chăng vì vậy mà gs. Ninh cho rằng ông
Diệm dẹp được Bình Xuyên nhưng “không hẳn là chiến thắng”. Về chính trị,
gs. Ninh cũng không quên đánh ông Diệm răng đã thành lập đảng Cần Lao
Nhân Vị chính cương phóng tác từ tư tưởng của triết gia công giáo
Emmanuel Mounier song song với sự dựng lên một nha mật vụ chính trị và
một lực lượng đặc biệt… là một sự đứt đoạn với truyền thống chính trị

VN. Thế nào là truyền thống chính trị VN ? Phải chăng chính trị VN không
cho phép có cơ quan an ninh nội chính ? Bất cứ một quốc gia nào trên thế
giới đều phải có một cơ quan an ninh để bảo vệ người dân và đất nước. Mỹ
chẳng có FBI, CIA, Anh có Scotland Yard, Pháp có 2me Bureau, Nga có KGB
hay sao ? Miền Nam VN lúc bấy giờ phải lo đối đầu với CS Bắc Việt làm sao
mà không có những cơ quan đó được. Chính vì nhờ đó mà chế độ ông Diệm
đã tạo được hòa bình an vui ở nông thôn, ngăn chặn được làn sóng đỏ ở bên
kia bờ Bến Hải mà gs. Ninh cũng đã công nhận là “một kỳ diệu trong lịch
sử”. Ngoài ra ông Diệm không được phép lập đảng hay sao ? Gs. Ninh hình
như bị ám ảnh bởi hai chữ Công Giáo. Giáo sư mỉa mai là đảng Cần Lao rập
khuôn theo tư tưởng của những người công giáo hay sao ? Hay giáo sư
không muốn ông Diệm lập đảng theo tư tưởng của người Tây phương hoặc
phải theo chế độ quân chủ thì mới đúng truyền thống chính trị VN ? Tôi nghĩ
các thầy dạy chuyên môn về y khoa của giáo sư có lẽ tất cả đều là công giáo
và Tây phương đấy. Vấn đề ông Mounier là công giáo, Phật Giáo hay Tin
lành nó không quan trọng. Điều quan trọng là cái thuyết lý của ông ta,
thuyết cần lao nhân vị nó đúng sau, hay dở ở chỗ nào. Thiết nghĩ giáo sư
nên nêu ra phế phán thì nó hợp lý hơn. Nhưng ông đã không làm như
vậy. Thật ra tư tưởng về Nhân Vị của Mounier mới là cái đinh để đối đầu với
chủ nghĩa CS, một chủ thuyết coi nhân vị, nhân phẩm và tự do con người là
đồ bỏ. Chống cộng cần phải có căn bản lý thuyết, không thể chỉ chống đối
để chống đối, để rồi khi người ta hỏi lý do tại sao thì không biết đâu mà trả
lời. Hiểu CS, biết CS thì mới mong chống CS hữu hiệu. Ngày nay dân VN,
nhất là dân ch1ung miền Nam mới thực sự hiểu CS bằng xương bằng thịt,
bằng chính cuộc sống của mình, bằng chính những kinh nghiệm cá nhân đau
thương ê chề trong cuộc sống hàng ngày và trong những trại học tập gọi là
cải tạo của CS, nên những bài học qúa khứ xảy ra ở miền Nam VN thời Cộng
HoØa, đặc biệt thời gian 1963, thời gian sau cách mạng lật đổ ông Diệm và
về sau này thời Đệ II VNCH cho đến ngày mất nước đã dần dần được sáng
tỏ. Người dân đã thấy rõ CSBV lợi dụng gây xáo trộn ở miền Nam như thế
nào trong kế hoạch nhuộm đỏ miền Nam VN.
Có bàn tay CS Bắc Việt trong những cuộc gây xáo trộn và bàn thờ Phật
xuống đường ở miền Nam VN không ?
Tôi không dám lạm bàn chi tiết nhiều về những vụ xáo trộn này, vì nó qúa tế
nhị, rất dễ bị đụng chậm. Nhưng cứ nhìn ai là linh hồn của những cuộc đấu
tranh ấy, những dân biểu nào, nhân vật nào tích cực yểm trợ bây giờ họ ở
đâu và đang làm gì ở VN ? Xin để độc gỉa tự nhận xét và suy đoán. Tuy
nhiên có một điều thắc mắc tôi muốn giáo sư Trân ngọc Ninh trả lời cho độc
gỉa. Theo giáo sư thì sau khi hai ông Diệm và Nhu chết, kết liễu Đệ I VNCH
thì mùa Pháp nạn cũng chấm dứt. Kết luận này minh nhiên kết án TT Ngô
Đình Diệm đã kỳ thị và đàn áp Phật Giáo, gây ra pháp nạn cho Phật
Giáo. Vậy thì sau khi ông Diệm chết, thời hậu cách mạng, lúc thiếu tướng

Nguyễn cao Kỳ làm chủ tịch ủy ban hành pháp trung ương, trong đó giáo sư
nắm chức bộ trưởng bộ giáo dục, dĩ nhiên là thời gian đó không có kỳ thị
Phật Giáo, tại sao vẫn xảy ra vụ Phật Giáo miền Trung và chính tướng Kỳ đã
phải chinh thân ra dẹp. Xin hỏi giảo sư: dẹp vụ Phật Giáo miền Trung bằng
vũ lực, quân đội như vậy có phải là đàn áp Phật Giáo hay không ? Có bàn
tay CS Bắc Việt trong những vụ Phật Giáo biểu tình, bàn thờ Phật xuống
đường không mà tướng Kỳ phải dùng quân đội để dẹp ?
KẾT LUẬN
Công hay tội của Oâng Ngô Đình Diệm thời Đệ I VNCH ngày nay mỗi ngày
một sáng tỏ. Người dân miền Nam VN sau 40 năm chịu đựng cảnh độc tài
toàn trị của CSVN, mất hết tự do, dân chủ và nhân quyền, nhân phẩm bị chà
đạp, tôn giáo bị kìm kẹp, áp bức, kỳ thị, giờ đây nhìn lịch sử đất nước và thế
giới, nhất là Hoa Kỳ, để tâm hồn lắng đọng lại đã tỏ ra thương mến và kính
phục Tổng Thống Ngô Đình Diệm nhiều hơn là ghét bỏ…
[Nguyễn Tiến Cảnh, 40 Năm sau: Tỉnh hay Mê ?, Văn Nghệ Tiền Phong #
671, trang 24]

5-Đây là sự đúc kết của 45 năm tranh luận về TINH THẦN NGÔ ĐÌNH
DIỆM

Nhận định: “TINH THẦN NGÔ ĐÌNH DIỆM được thể hiện qua những dữ
kiện lịch sử mà cá nhân TT Ngô Đình Diệm đã chấp nhận mọi cam go cho

chính bản thân mình trong bối cảnh lịch sử vào những thời điểm và giai đọan
vô cùng đen tối. Cho đến hơi thở cuối cùng, Tổng thống Ngô Đình Diệm vẫn
giữ cái nghĩa khí trung liệt uy nghi trước mọi áp lực, và cái tiết tháo bảo vệ
danh dự dân tộc của ông đã chứng minh bằng cái chết vô cùng thảm khốc,
thân xác bị tra tấn tím bầm cùng nhiều nhát dao và súng bắn:
Tổng Thống Ngô Đình Diệm coi Chính Nghĩa Quốc Gia, Chính Nghĩa Dân
Tộc là điều kiện tiên quyết để chiến thắng.”
Tóm lược tòan bộ các tài liệu về Đệ I Việt Nam Cộng Hòa, nhà nghiên cứu sử
liệu Minh Võ đã viết như sau:
Tổng Thống Diệm coi chính nghĩa quốc gia, chính nghĩa dân tộc là điều kiện
tiên quyết để chiến thắng.
.... Vào thời chính quyền Kennedy một số người Mỹ đã muốn tốc chiến tốc
thắng Việt Cộng. Họ muốn đưa quân tác chiến vào Việt Nam và bị Tổng
Thống Ngô Đình Diệm cương quyết bác bỏ. Không phải ông không biết nước
nhà còn yếu cần sự viện trợ dồi dào của Hoa Kỳ cả về mặt quân sự. Nhưng
ông thấy lúc ấy miền Nam VN chưa cần tới quân viện ồ ạt của Hoa Kỳ, mà
chỉ cần một số cố vấn và huấn luyện viên, và vào hai năm cuối, cần sự yểm
trợ của một số trực thăng. Còn việc chấp nhận cho quân tác chiến của Mỹ
tham gia các trận đánh, thì ông đã nói với những đại diện của Hoa Kỳ như
đại sứ Nolting và tướng Taylor: nếu đến một lúc nào đó, chiến trận gay go,
cần tới quân tác chiến của Hoa Kỳ, thì ông sẽ sẵn sàng ký một hiệp ước song
phương, cho cuộc viện trợ này có danh chính ngôn thuận để ông có thể trả
lời với quốc dân VN. Và hiệp ước đó cũng sẽ chỉ cho quân Mỹ đóng ở dọc
biên giới (vĩ tuyến 17) mà thôi. Đại sứ Frederick Nolting, người đã thương
lượng với Tổng thống về việc đem quân tác chiến vào để đẩy mạnh cuộc
chiến sớm thành công đã phải công nhận lập trường của Tổng Thống Ngô
Đình Diệm là hữu lý, mặc dù ông cũng than phiền là TT Ngô Đình Diệm là
người rất khó thương thuyết (về vấn đề này).
Sở dĩ Tổng Thống Ngô Đình Diệm quyết liệt như thế vì Chủ quyền Quốc
Gia là một vấn đề nguyên tắc bất di bất dịch. Ngoài ra còn về mặt chiến lược
nữa. Ông biết rõ lúc ấy Hồ Chí Minh là người vô cùng xảo quyệt đang được
dư luận thế giới và số đông trí thức trong nước cũng như nhân dân ủng hộ.
Vì họ được CS thế giới tuyên truyền rằng ông Hồ mới thực sự là người yêu
nước, còn TT Ngô Đình Diệm “chỉ là tay sai hay bù nhìn của Mỹ”. Nếu để cho
dân chúng và thế giới thấy quân đội Hoa Kỳ chủ động trong cuộc chiến, thì
quân đội VNCH dưới quyền lãnh đạo của Tổng thống là Tổng Tư Lệnh theo
Hiến Pháp sẽ trở thành lính đánh thuê. Nghĩa là mất hẳn chính nghĩa dân
tộc.
Chính sự quyết tâm không nhượng bộ trong những vấn đề nguyên tắc và

chiến lược đó, đã làm phật ý một số nhà lãnh đạo Mỹ, khiến họ tìm mọi
cách, dàn dựng nên hay phóng đại những lỗi lầm của ông hầu lấy cớ triệt hạ
ông.
......... đối với Tổng Thống Diệm hai vấn đề nguyên tắc và chiến lược
tối cao là quan trọng hơn cả. Thà phải hy sinh tính mệnh, chứ không
thể vì sự sống của mình mà hy sinh chủ quyền quốc gia. Còn chết là
chuyện ai cũng phải có lúc chết. Anh hùng có ai sợ chết ?
Thực tế lịch sử những năm sau đó đã chứng minh, dù Mỹ đem đại
quân vào, và dùng đủ mọi thứ vũ khí tối tân vẫn không thắng được
VC. Nguyên nhân chính mà ngày nay ai hiểu về chính trị và nhất là về
hình thức chiến tranh ý thức hệ của CS đều phải công nhận. Đó là, sở
dĩ Mỹ thua và phải rút quân, để cho miền Nam rơi vào tay CS, để rồi
bị nhiều người dân miền Nam oán trách cho đến bây giờ, chính vì họ
đã tự ý đem quân tác chiến vào, Mỹ hóa cuộc chiến, khiến cuộc chiến
chống cộng (có chính nghĩa) trở thành cuộc chiến chống Việt Nam
(phi nghĩa), chẳng khác gì chiến tranh xâm lược như VC thường rêu
rao.
.... Tất cả những gì xảy ra sau khi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật
đổ rồi bị giết một cách man dại, hèn nhát đã cho thấy những người
chống đối ông, đòi ông chia xẻ quyền hành một cách quá đáng đều
đã có cơ hội thử thời vận, nhưng tất cả đều thất bại. Ngay chính phủ
họ Phan cũng chỉ tồn tại được hơn ba tháng. Điều này đã làm cớ cho
người ta suy luận rằng, người Mỹ chỉ cố đem được con bài của mình
lên để thực hiện ý định đổ quân tác chiến ồ ạt vào VN. Sau khi đã làm
xong bổn phận của mình, chính phủ đó liền bị thay thế.
.... Dù chính quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm có lỗi lầm gì đi chăng
nữa (mà chính quyền nào lại không có lỗi lầm ? Hãy nghe hai phe đối
đầu trong các cuộc tranh cử tại Mỹ là một nước dân chủ hàng đầu
trên thế giới chỉ trích lẫn nhau thì thấy rõ điều đó), thì chúng ta cũng
phải công nhận rằng chính quyền đó đã tìm mọi cách để nêu cao
Chính Nghĩa Dân Tộc chống cộng sản. Hầu hết thảy các chuyên viên
chống cộng trên thế giới đều được Đệ Nhất Cộng Hòa tiếp xúc
và/hoặc mời tới Sài Gòn để tham khảo, thuyết trình, giới thiệu các
phương cách chống cộng hữu hiệu nhất của họ. Nào phái đoàn NTS
của tổ chức chống cộng Nga, phái đoàn Vương Thăng của Trung Hoa
Quốc Dân Đảng, phái đoàn Sir Thompson của Anh, phái đoàn của nữ
sĩ Suzane Labin, tướng Vanuxem... của Pháp và hàng tá chuyên viên
chống cộng sản Huc của Phi. Lúc ấy những lãnh tụ chống cộng hàng
đầu trên thế giới như Raymon Magsaysay của Phi, Lý Thừa Vãn của

Đại Hàn, Tưởng Giới Thạch của Trung Hoa Dân Quốc đều trở thành
bạn thân và chí hữu của Tổng Thống Ngô Đình Diệm...
Minh Võ “Ngô Đình Diệm và Chính Nghĩa Dân Tộc“
Nhà nghiên cứu và bình luận Trần Quốc Kháng viết:
Theo lời mời của vua Bảo Đại, ngày 7.7.1954, ông Diệm về nước chấp chánh
với chức vụ Thủ Tướng chính phủ. Ông phải đương dầu với trình trạng vô
cùng hỗn loạn tại miền Nam: “Pháp và tay sai phá hoại. Phiến loạn Bình
Xuyên và các lực lượng giáo phái lộng hành. Chúng cấu kết với nhau, cố ý
gây rối loạn để ông Ngô Đình Diệm phải “cuốn gói” đi khỏi miền Nam”.
Nhưng không! Mặc dù “tứ bề thọ địch”, chính phủ Tổng thống Ngô Đình
Diệm đã làm nhiều người ngỡ ngàng trước những thành công lẫy lừng trong
mấy năm liên tiếp:
- Dẹp tan tệ trạng “thập nhị sứ quân” vô cùng rối loạn ở miền Nam, để thống
nhất Chủ Quyền Quốc Gia.
- Cứu giúp và định cư cho một triệu đồng bào miền Bắc, di cư vào Nam tỵ
nạn Việt Cộng.
- Giành lại TOÀN VẸN chủ quyền quốc gia khi tuyên bố, rút ra khỏi “Liên
Hiệp Pháp”. Nền Cộng Hòa - thể chế Dân Chủ Tự Do đầu tiên trong lịch sử
Việt Nam - đã đến với dân tộc chúng ta ngày 26-10-1955. Từ đó, Quốc Gia
VN trở thành Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa.
- Cải tổ toàn diện Quân Đội Quốc Gia, để trở thành Quân Đội Việt
Nam Cộng Hòa.
- Cải tổ chương trìnnh giáo dục, từ tiểu học đến Đại học.
- Nhiều trường học được xây cất. Điểm hình là trường trung Học Chu Văn An,
trường trung học Nguyễn Trãi, Học Viện Quốc Gia Hành Chánh, Trường Võ Bị
Quốc Gia Việt Nam, Viện Đại Học Huế... và Viện Đại Học Cần Thơ.
- Đem lại đời sống tươi thắm cho dân chúng miền Nam qua các chương trình
kiến thiết quốc gia và phát triển kinh tế.
Khắp nơi trên thế giới, tất cả các chính khách đều nhìn nhận, TT Ngô Đình
Diệm là chính trị gia xuất sắc nhất trong vùng Đông Nam Á. Vì hiểu rõ khả
năng lãnh đạo và đức độ của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, phía Bạn cũng như

phía Thù; phía Tư Bản Tây Phương cũng như phía Cộng Sản, đều tỏ lòng
kính nể.
Trước nhất là phía Cộng Sản. Sau khi TT Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Nguyễn
Hữu Thọ, chủ tịch mặt trận côn đồ - mệnh danh là “Mặt Trận Dân Tộc Giải
Phóng Miền Nam” - đã hả hê tuyên bố:
“Hoa Kỳ đã làm một chuyện mà chúng tôi không thể nào làm nổi trong sốt 9
năm vừa qua. Chúng tôi không ngờ là vớ được món quà từ trên thiên đàng
rơi xuống”.
Năm 1995, khi phái đoàn Mc Namara đến Hà Nôi, Võ Nguyên Giáp đã phải
nhìn nhận TT Ngô Đình Diệm là người đức độ và có tầm nhìn xa hiểu rộng:
“Ông Diệm là người Quốc Gia chân chính, không bao giờ cho phép Hoa Kỳ
chiếm quyền điều khiển chiến tranh VN - vì việc này dẫn đến thất bại thảm
khốc cho chính quyền Sài Gòn, Hoa Kỳ và các nước đồng minh”.
Về phía Hoa Kỳ, như đã trích dẫn ở phần trên, TT Nixon đã nêu lên nhận xét:
“Chúng ta đã không tiên liệu được những hậu quả tai hại xẩy ra, sau khi RA
LỊNH đảo chánh vị tổng thống ĐÁNG KÍNH và CÓ NHIỀU KHẢ NĂNG Ngô
Đình Diệm”.
Ngay cả TT Kenndy, cũng phải công nhận TT Ngô Đình Diệm và ông Ngô
Đình Nhu là hai người đã hết lòng với đất nước. Chứng cớ là tối hôm
2.11.1963, tại nhà nghỉ mát ở Rattlesnake Mountain, khi bà Mary Gimbel
buộc tội hai ông Diệm Nhu là “bạo chúa” thì TT Kennedy bảo rằng:
“Không phải thế đâu, hai Ông ấy gặp hoàn cảnh khó khăn. Họ đã làm những
điều tốt đẹp nhất cho xứ sở của họ”.
.... Nhìn lại sai lầm của Hoa Kỳ trong chiến tranh VN thì quả nhiên, lời tuyên
bố của TT Ngô Đình Diệm rất đúng:
“Nước Mỹ giàu mạnh và có nhiều điểm tốt. Nhưng sức mạnh đó
KHÔNG CÓ NGHĨA là CÓ QUYỀN ra chỉ thị cho VN. Việt Nam hiện
đang chống lại một cuộc chiến mà Hoa Kỳ chưa bao giờ có kinh
nghiệm. Vậy thì đừng có ý kiến”.
Trong cuốn “Bên Dòng Lịch Sử VN”, Linh Mục Cao Văn Luận đã nghi lời tâm
sự của TT Diệm khi hai người gặp nhau tại dinh Gia Long năm 1963:
“Tôi muốn võ trang đầy đủ cho Bảo An, Dân Vệ, Thanh Niên Chiến Đấu, Mỹ

không chịu. Tôi muốn tăng cường quân đi, Mỹ từ chối không cung cấp vũ khí
và phương tiện. Mỹ chỉ muốn đưa quân sang VN mà thôi”.
Về phía Hoa Kỳ thì vào ngày 22.11.98, lần đầu tiên thư viện John F Kennedy
đã cho phổ biến những cuốn băng ghi âm về cuộc nói chuyện của TT
Kennedy -- có liên hệ đến biến cố 1.11.1963. Tài liệu cho thấy, sau khi TT
Diệm và ông Nhu bị nhóm “Tướng Tá Phản Loạn” sát hại dã man thì vào
ngày 4.11.63, ông Kennedy đã tỏ ra hối hận và nhìn nhận rằng:
“Chính Phủ Hoa Kỳ chịu tránh nhiệm nặng nề về cuộc đảo chánh này vì đã
khởi đầu bằng một công điện gởi đi vào đầu tháng 8.1963, “Đề Nghị” một
cuộc đảo chánh”.
Khoảng 3 tuần lễ trước khi bị ám sát, Tổng Thống Kennedy nói tiếp trong
cuối băng:
“Theo sự nhận xét của tôi thì công điện trên đã không được soạn thảo kỹ
càng và đáng lẽ cũng không nên gởi đi vào ngày cuối tuần. Tôi cũng không
nên chấp thuận điều này trước khi lắng nghe lý lẽ của phía phản đối cuộc
đảo chánh”.
Hối ấy, phía phản đối đảo chánh, dẫn đầu là phó TT Johnson; tham mưu
trưởng Liên Quân là tướng Maxwell Taylor; bộ trưởng Tư Pháp R. Kenndy...
và bộ trưởng Quốc Phòng Mc Namara. Còn phía khởi xuớng đảo chánh gồm
có thứ trưởng đặc trách Chính Trị Averell Hariman... và đại sứ Cabot Lodge.
Chúng tôi thiết tưởng, chừng ấy chứng cớ cũng đủ làm tê liệt những luận
điệu xảo trá - trong mưu đồ xuyên tạc lịch sử của Cộng Sản Việt Nam
và tay sai - nhằm bôi bác những người Quốc Gia Chân Chính mà Tổng
Thống Ngô Đình Diệm là mục tiêu chính yếu: Người có công rất lớn
đối với đất nước Việt Nam. Vì chủ quyền Quốc Gia mà Ông bị sát hại
năm 1963.
Khẳng định rằng, ngày 1.11.1963 là ngày Phản Loạn. Đây cũng là ngày đầu,
bước chân vào thời kỳ “núi xương sông máu” trong cuộc chiến do đảng Cộng
Sản Việt Nam chủ xướng.
San Jose 26-10.1998
Trần Quốc Kháng - Trả lại sự thật cho lịch sử”.
Còn nhiều chứng liệu lịch sử vinh danh công đức của vị Tổng thống đầu tiên
của Việt Nam Cộng Hòa.

Căn bản của mọi chính thể là bản Hiến Pháp năm 1956. Chính văn bản nầy
là nền tảng của một chế độ quang minh do tinh thần ái quốc chân chính tạo
nên!

V. Chủ Thuyết Nhân Vị
A-

Chủ Nghĩa Nhân Vị, Con Đường Mới, Con Đường của
Tiến Bộ

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Tấn

(Trích trong:CUỘC CÁCH MẠNG NHÂN VỊ Hội Người Việt Quốc Gia – Đặc San 2007 từ trang
132 đến 160)

(Cước chú: các câu văn, chữ tô đen đậm là của chính tác giả. Còn các
màu khác là của người đánh máy lại từ sách)
Ông Ngô Đình Diệm đã đi vào lịch sử Việt Nam với tư cách là vị Tổng Thống
dân cử đầu tiên của đệ Nhất Cộng Hòa. Một nhà lãnh đạo với một viễn kiến
rõ rệt và độc đáo về một mô hình phát triển xã hội Việt Nam thời hậu thuộc
địa. Trong một bài điểm sách, Giáo Sư Sử Gia Edward Miller viết:
“Ngô Đình Diệm là một người có hoài bão. Với tư cách là người lãnh đạo Miền
Nam từ 1954 đến 1963, Diệm mong muốn trở thành nhà lãnh đạo hàng đầu
trong việc xây dựng chính quyền quốc gia, Ông cương quyết tìm ra một
đường lối khác biệt với con đường mà Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt
Nam đang theo đuổi” (2003)
Và Sử Gia Henry Fairbanks đã tóm tắt sự thật lịch sử nầy bằng lời lẽ khách
quan, trong một bài báo tựa đề “The Enigma of Ngô Đình Diệm”, được đăng
trong tờ Commonweal, như sau:
“Ông Diệm tìm kiếm và khôi phục những giá trị cổ truyền làm nền tảng cho
giải pháp canh tân xứ sở trong khi đó những người khác lại đi tìm những học
thuyết ngoại lai … Dù sao đi nữa, Ông ta vẫn là một người có cái nhìn sâu
sắc về tương lai. Cả thế giới nầy đều yêu mến các chiến sĩ dũng cảm và ai ai
cũng phải nể trọng những kẻ đeo đuổi một lý tưởng cao cả nào đó. Ông
Diệm ao ước thực hiện một nhà nước được xây dựng trên những giá trị cổ
truyền tốt đẹp nhất của Á Châu và Tây Phương, những đặc điểm đúng đắn
và khả thi nhất để phục vụ quyền lợi chung và tôn trọng nhân phẩm. Ông
Diệm cho rằng Xã Hội Chủ Nghĩa và Tư Bản Chủ Nghĩa đều là những học
thuyết cực đoan cần có một hình thức trung gian, một lực lượng đứng giữa,
nhằm tổng hợp được những giá trị ưu tú nhất của cả hai để phục vụ cho lợi
ích chung: công bằng với người nầy là tự do của kẻ khác, cũng như loại bỏ

độc tài toàn chế và tinh thần vô trách nhiệm của Chủ Nghĩa Cá Nhân” (21-91962, tr 516)
Và trong buổi lễ nhậm chức Thủ Tướng váo tháng 7 năm 1954, với lời lẽ tràn
đầy hy vọng Ông Ngô Đình Diệm đã long trọng xác nhận và trấn an dân
chúng:
“Dân tộc Việt Nam đã bị lạm dụng từ lâu, nay đang tìm lối đi, một đường lối
chắc chắn dẫn họ đạt tới những lý tưởng nồng nhiệt khát khao từ lâu. Tôi
cương quyết vạch đường lối ấy cho dân tộc, bất chấp mọi chông gai gian
khổ” (1955, Q.I, tr11)
Viễn kiến ấy, đường lối ấy, chính là con đường Nhân Vị, là chủ thuyết chính
trị khai sinh ra nền Cộng Hòa 1955-1963 tại Miền Nam Việt Nam và là kim
chỉ nam hướng dẫn cuộc cách mạng quốc gia, phát triển đất nước. Tuy Chủ
Thuyết Nhân Vị đã trực tiếp ảnh hưởng đến sự an nguy của hàng chục triệu
người, nhưng mãi đến nay vẫn chưa được lịch sử đánh giá đúng mức vai trò
của nó. Bài viết nầy sẽ dành riêng cho việc tìm hiểu về Chủ Nghĩa Nhân Vị
như là một vấn đề lịch sử còn tồn đọng của thế kỷ vừa qua.

1- Chủ Nghĩa Nhân Vị.
a- Chủ Nghĩa Nhân Vị là gì?
Theo Hán Việt Tự Điển của Đào Duy Anh thì NHÂN (**) là Người và NHÂN
(**) còn có nghĩa là lòng thương người, tình yêu (tr.60); VỊ có nghĩa là địa
vị, hay chỗ đứng (tr.547) Theo Hán Việt Tự Điển của Thiều Chửu thì NHÂN
(**) có nghĩa là giống khôn nhất động vật (tr.14) và NHÂN (**) có nghĩa
là đạo lý làm người phải thế mới là người. Còn có nghĩa là yêu người không
vì lợi riêng của mình thì mới gọi là NHÂN (tr.5). VỊ (**) là người có cái vị
trí của họ (tr.20). Hai chữ nầy hợp lại để diễn tả ý tưởng: Vị trí, phẩm giá
và trách nhiệm của con người trong cộng đồng nhân loại và trong vũ
trụ.
Chữ NHÂN trong Khổng Học, ngoài ý nghĩa trên còn mang một bản
chất siêu nhiên, “Nhân linh ư vạn vật”, nghĩa là con người linh thiêng hơn
hết mọi loài và là nền tảng cho mọi sự trong vũ trụ. Con người khác với con
vật ở chỗ biết suy tư, tức là có một đời sống tâm linh, lại còn có một đời
sống vật chất biết hành động. Hai yếu tố tinh thần và vật chất đối nghịch
nầy lại cùng tốn tại và phát triển như là một thực thể duy nhất. Đây là sự
huyền diệu của bản chất con người.

Ngoài ra giá trị con người còn nằm ở khả năng của ý chí có thể dung hòa
được những mâu thuẫn nội tại và bên ngoài. Ví dụ, mâu thuẫn giữa ý chí
và đam mê hay giữa thiện và ác. Ý chí và tình yêu đều mang bản chất tự
nguyện. Muốn hành động xấu hay tốt, yêu hay ghét là hoàn toàn do ý chí tự
nguyện của con người: “Cái việc vi nhân đó không phải nhờ cậy ai đâu: tính
nhân trời phú cho mình, đức năng có sẵn trong lòng mình, bây giờ làm cho
hết công việc nhân cũng chỉ bởi tự mình làm lấy, há phải ở người ngoài ru?”
Nói một cách đơn giản, nếu những giá trị nhân bản và vị trí cao quí của con
người nầy mà không được tác động, không có cơ hội hoặc môi trường thuận
lợi để phát triển thì chúng chỉ là những giá trị, những ý niệm tĩnh (chết), là
những lý thuyết suông, không giúp ích gì cho con người và xã hội. Cho nên
Khổng Tử chủ trương muốn thành NHÂN (động) tức là đạt đến những giá trị
và vị trí cao quý nầy, mỗi người phải lấy tu thân làm đầu: Tu thân – Tề gia
– Trị quốc – Bình thiên hạ”.
Trong sách luận ngữ Khổng Tử dạy:
Trừng trị hết cái bệnh tư dục của mình là khắc kỷ, hồi phục được chân lý của
Trời là phục lễ thế NHÂN [khắc kỷ phục lễ vi nhân] … Hễ một mai khắc được
kỷ, phục được lễ, công phu làm Nhân đã hoàn toàn, đức nhân ở trong mình
đã thạnh vượng thời ảnh hưởng vì đức nhân mình mà truyền bá được rất xa,
chắc thiên hạ qui hướng về cả thảy [nhất nhật khắc kỷ phục lễ thiên hạ quy
nhân yên] (P.B. Châu, tr.35)
Những người đã dày công phu khắc được “kỷ” phục được “lễ” đều là những
bậc chính nhân quân tử, đáng được suy tôn là “chí sĩ”, Khổng Tử nói:
“Hễ gọi bằng người “sĩ” có “chí”, chẳng phải gì lạ đâu, cũng chỉ là người có
đức nhân mà thôi.Làm trọn vẹn đức nhân mới là chí sĩ. Những bậc người
ấy, một đời người từ thỉ chí chung, chỉ đặt cái chí mình lên trên chữ NHÂN:
“Đời mình sống với nhân, đời mình chết cũng chết vì nhân; nếu chẳng may
mà gặp lấy hoàn cảnh xấu, mà thân mình không thể sống được thời âu là giữ
lấy chữ “nhân” cho trọn vẹn cái chí của mình, chứ không cầu sự sống mà vì
nó làm hại đức nhân. Khi sự thế đáo đầu, phải xem “nhân” hơn sự sống, nên
có lúc giết cái thân mình, để vì nó mà hoàn thành được đức nhân [Chí sĩ
nhân nhân, vô cầu sinh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân]”
Hai anh em Ông Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã sát nhập hai học thuyết
NHÂN và VỊ nầy của Nho Giáo rồi hệ thống hóa các tư tưởng nhân bản nầy
lại thành một chủ thuyết chính trị, lấy tên Chủ Nghĩa Nhân Vị. Trong ngày
kỷ niệm sinh nhật của Đức Khổng Tử, Ông Ngô Đình Diệm đã long trọng một
lần nữa xác nhận rằng NHÂN và VỊ chính là hai học thuyết của Nho Giáo
(1958, Q. 4, tr.97). Và Ông còn lặp lại lời của Mạnh Tử: “Hãy sống (động)
theo Nhân và hành động theo Nghĩa thì đó là một đời sống có ý nghĩa rồi” .

Vì thế, cứ dựa vàn Nhân nghĩa và địa Vịđể mà hành động, chúng ta không
còn phải lo sợ lỗi lầm gì nữa (1958, Q 4, tr.99). Ông Ngô Đình Nhu đã đặt
con người riêng rẽ vào trong cộng đồng của con người, khung cảnh xã hội
của nó, để phát họa vai trò của cơ quan công quyền trong giải pháp Nhân Vị
như sau:
“Lý thuyết về một Xã Hội Nhân Vị gồm hai nguyên tắc căn bản:
* Tôn trọng phẩm giá con người và thiết lập một hệ thống những quyền lợi
chung của cộng đồng;
* Giải pháp để giải quyết các vấn đề xã hội nằm ở chỗ thực hiện được tình
trạng quân bình giữa những nhu cầu căn bản của cá nhân và quyền lợi của
cộng đồng mà cá nhân ấy là một thành phần.” (1952, Lược Đồ Cải Tạo Xã
Hội)
Tóm lại khi nói chủ Nghĩa Nhân Vị mang một ý nghĩa nhân bản phải hiểu nó
bao gồm đầy đủ bản chất của con người (phần tĩnh [static] và ý chí (phần
động [dynamic]) như vừa trình bày. Và quan niệm “cộng đồng Nhân Vị” diễn
tả “một tập hợp những con người (** viết chữ Nho) có đạo lý làm người của
chữ NHÂN (**), trong đó nguyên tắc thứ nhất chính là mặt tĩnh của Chủ
Nghĩa Nhân Vị. Nguyên tắc thứ hai mới là phần động , phần tích cực của
Chủ Nghĩa Nhân Vị: Một chính quyền muốn phục vụ cho lợi ích căn bản của
con người, có trách nhiệm tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để con người
được tự do phát triển (tu thân) và phải thực hiện cho được tình trạng quân
bình giữa các nhu cầu căn bản của cá nhân và cộng đồng. Ví dụ như hiến
pháp qui định mọi người đều có quyền tự do căn bản nhưng chính
quyền không làm gì để những quyền nầy được thực hiện, thì các
quyền tự do căn bản nầy cũng chỉ là những ý niệm xuông. Hiến pháp
là tờ giấy nháp!
Phẩm giá của mỗi con người được thực sự tôn trọng một cách tự nguyện. Có
thể nói cộng đồng nhân vị tương đương với “xã hội dân sự” (civil society),
một quan niệm được các thuyết gia dân chủ học Tây Phương đem vào xử
dụng hồi cuối Thế Kỷ Mười hai.
b- Căn bản Triết Học của Chủ Nghĩa Nhân Vị.
Nền tảng triết học của Chủ Nghĩa Nhân Vị là các giá trị nhân bản của Nho
Giáo.
Khổng Học lúc đầu, chú trọng đến việc thiết lập một hệ thống luân lý thực
tiễn cho các sinh hoạt xã hội hơn là đề xướng một triết học nhận thức hoặc
tôn giáo. Mãi đến khi về già, Khổng Tử mới lấy Kinh Dịch làm căn bản triết

học cho một đạo sống thực tiễn. Ông cho rằng cội rễ của vạn vật là do một
thực tại tuyệt đối có những tánh chất như Đạo của Họ Lão. Thực tại tuyệt đối
đó được mệnh danh là Thái Cực (the Absolute). Nhưng trong cái im-lìm và
thuần nhất của Thái Cực, tự nó đã có chứa sẵn bên trong hai nguyên động
lực tương sinh tương khắc gọi là Lưỡng Nghi: Đó là Âm (negative) và
Dương (positive). Hai nguyên tắc Âm và Dương đó tương sinh tương khắc
lẫn nhau để sinh ra Tứ Tượng (4 seasons) rồi cứ tiếp tục phân hóa như thế
thành muôn vàn hiện tượng của vũ trụ nầy. Đó là quan niệm của Nho Giáo
về cách thức và lịch trình hiện tương hóa (hay còn gọi là Dịch Hóa). Kinh
Dịch đã dần dần kết tập sự chuyển hóa Âm Dương thành 64 quẻ, mỗi quẻ
tương trưng cho một trạng thái tương quan giữa TRỜI, ĐẤT VÀ
NGƯỜI. Tương quan nầy biểu hiện sự hòa đồng Tiểu Ngã con người với Đại
Ngã của vũ trụ hay còn gọi là lý tưởngTHÁI HÒA (vừa tĩnh vừa động). Cho
nên Khổng Học đưa ra thuyết “Thiên, Nhân tương dữ”(Trời, Người, như
nhau) làm quan niệm căn bản.
Đến đầu thế kỷ 20 thì lý tưởng hòa đồng giữa con người với vũ trụ của Nho
Giáo đã được Triết Gia Kim Định hệ thống hóa trong học thuyết Tam Tài của
Việt Nho (khác với Hán Nho), xác định rõ giá trị và vị trí của con người. Vũ
trụ quan (cosmology) của Việt Nho cho rằng trong vũ trụ nầy có ba quyền
lực lớn, có giá trị ngang nhau và cùng tồn tại với nhau.Vì thế Việt Nho coi
con người là tiểu vũ trụ, là nơi hội tụ của trời và đất. “VỊ” của con người là
đứng giữa và ngang hàng với Trời và Đất. Vị trí nầy theo Cấu Trúc Luận của
An Vị là vị trí THÁI HÒA, Thái hòa giữa tinh thần và vật chất, giữa tình và
lý, giữa hơn và kém, giữa đúng và sai, giữa quyền lợi cá nhân và cộng đồng,
tức là giữa 2 đối cực. Ở vào vị trí nầy con người đã đạt đến một tình trạng
quân bình động, một tình trạng thuộc về tâm linh. Nhưng muốn đạt đến tình
trạng Thái Hòa, bản thân mỗi người phải qua một tiến trình tu thân bền
bỉ. Những người nầy đã khắc được kỷ phục được lễ, đã làm trọn vẹn
đức NHÂN và Khổng Tử gọi họ là “chí sĩ”. Vì thế lý tưởng hòa đồng hay
thái hòa của Việt Nho được Triết Lý An Vị xếp vào bậc cao nhất trong sự
trình tâm thức con người.
Tóm lại những giá trị nhân bản dùng làm căn bản xây dựng Chủ Nghĩa Nhân
Vị đều có một cơ sở triết học vững chắc. Ngoài ra Chủ Nghĩa Nhan Vị khi
được hướng dẫn bởi lý tưởng Thái Hòa, một sự kiện tâm linh (heart-spirit)
bao gồm hết các giai đoạn phát triển nên mang tính toàn thể và thực dụng.
Thực dụng vì nó bao gồm cả lý và tình, nên Chủ Nghĩa Nhân Vị là một chủ
nghĩa hành động.

2- Chủ Nghĩa Nhân Vị và vấn đề Dân Chủ Hóa Việt Nam .

a-Chủ Nghĩa Nhân Vị và các mô hình dân chủ cổ điển hay đại nghị
Tây Phương và dân chủ tập trung của Cộng Sản.
Chủ Nghĩa Nhân Vị cho rằng dân chủ của Cộng Sản độc tài chà đạp phẩm giá
con người, coi người như con vật. Chủ Nghĩa Nhân Vị cũng bác bỏ loại dân
chủ muốn đặt tư bản phong kiến trên tần lớp cần lao, và chủ trương chế độ
thực dân để bóc lột những dân tộc nhược tiểu. (1955, Q.2, tr.104). Theo
Ông Diệm
“Dân Chủ không thể đóng khung trong một số công thức và định lệ được đặt
ra ở những thời đại khác, dưới những bầu trời khác. Nhiều quốc gia đã có lâu
đời ở Tây Phương, phong phú về mọi phương diện, cũng đã phải cải cách cơ
cấu của chế độ dân chủ đại nghị mà họ đã áp dụng từ trước. Có nhiều nước
mới dành độc lập chỉ vì vội vã chấp nhận những chế độ dân chủ đó mà bây
giờ rơi vào tình trạng bế tắc hổn loạn. (1950, Q.5)
Khi trả lời phóng viên báo Malaya Mail về vấn đề dân chủ hóa Việt Nam ,
Ông Diệm lập luận rằng:
“Một mô thức dân chủ nào đó không thành vấn đề tại nước kém mở mang.
Điều đáng quan tâm là sự dung hòa những phương pháp dân chủ ấy với
những đòi hỏi cấp bách để có thể nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng kém
mở mang, nghĩa là sự ngu dốt, nạn đói kém, tật bệnh, ngoại xâm và nỗi
nhục nhã do tất cả những nạn đó gây ra. Nếu muốn thoát khỏi điều kiện
thấp kém đó một cách mau lẹ chứ không phải trong hàng thế kỷ, ta nhất
định phải theo một lộ trình cưởng bách nào đó.Vấn đề dân chủ nằm ngay
ở điểm phải đặt giới hạn cho lộ trình cưởng bách đó” (19-2-1960)
Theo Ông Ngô Đình Diệm, các mô hình về dân chủ chẳng qua chỉ là hình
thức, là lý thuyết suong (duy lý niệm), sẽ không có thực dụng. Cần phải
dung hòa chúng với thực tại và một biện pháp hoặc kỷ luật tinh thần (yêu
chuộng công ích chẳng hạn) đi kèm theo thì mới có thực nghiệm. Hay nói
theo An Vị các lý thuyế nầy khởi đi từ “Ý” (ý niệm) nên chỉ đến “TỪ” (lời nói
xuông) và không đạt tới “Dụng” (thực hành) được.
b-Dân Chủ thực sự
Ông Diệm chủ trương Dân Chủ Nhân Vị là một tình trạng tinh thần, một lối
sống mà lối sống ấy con người thật sự biết tin6 trọng nhân phẩm của chính
mình và của người khác. Quan niệm nầy nhấn mạnh đến hai yếu tố (a) đặc
tính văn hóa cổ truyền của dân tộc (1959, Q.5) và (b) yếu tố con
người: tinh thần sống đạo đức (phần động) phải có, của tầng lớp lãnh
đạo cũng như các tầng lớp dân chúng. Ông nói “Dân Chủ là một chế độ
đạo đức chỉ phát triển nếu quan niệm Thiện Ích Chung mỗi ngày ăn sâu rộng

trong Nhân Dân và Chánh quyền” (1957, Q.3, tr.12). Và đạo đức mà Ông
Diệm nói ở đây chính là tinh thần yêu chuộng công ích, trong danh dự và thể
diện quốc gia, đức liêm khiết chính trực, mọi người cần phải rèn luyện thành
tinh thần hy sinh, óc kỷ luật, tinh thần trách nhiệm, sự nhã nhặn trong giao
tế, tôn trong người và tôn trọng cả chính mình. Đó là những đức tính được
gói trọn trong hai chữ THÀNH và TÍN của Nho Giáo và mang một bản chất tự
nguyện. phải tu thân mới có được. Dây chính là những nguyên tắc căn
bản về nền dân chủ tương laic ho Việt Nam mà Ông Diệm đưa ra trước
Quốc Hội ngày 5-10-1959, nhằm hưio71ng dẫn việc soạn thảo Hiến Phap.
Tuy nhiên những giá trị tinh thần nói trên cũng khó khăn mà xuất hiện khi
con người còn đang phải nộ lệ miếng cơm manh áo. Ví thế Chủ Nghĩa Nhân
Vị đã đưa ra một chiến lược dân chủ hóa, một tổng hợp các phương pháp
dân chủ nhằm phù hợp với hoàn cảnh Nam Việt Nam, một xã hội hậu thuộc
địa và trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh với Cộng Sản miền Bắc.
c- Dân Chủ hóa từ dưới bung lên.
Để thực hành lý thuyết Dân Chủ Nhân Vị, chính phủ của Ông Diệm đã phát
động hai cuộc cách mạng cùng một lúc nhằm dung hòa (Thái Hòa) giữa lý
thuyết và thực hành, giữa cá phương pháp dân chủ và điều kiện đặc biệt của
xứ sở. Tuy nhiên, trong điểm chiến lược dân chủ hóa là từ dưới bùng
lên.
*Cuộc cách mạng thứ nhất, xẩy ra trên thượng tầng cấu trúc: chuyển đổi
chế độ quân chủ sang chế độ cộng hòa. Cuộc cách mạng không đổ máu nầy
được phỏng theo các định chế của chế độ dân chủ đại nghị ở các nước tự do
đàn anh. Bắt đầu là một cuộc trưng cầu dân ý (23-10-1955), truất phế cựu
Hoàng Bảo Đại và tín nhiệm Ông Ngô Đình Diệm trong chức vụ Quốc Trưởng.
Sau đó một quốc hội lập hiến được bầu ra để soạn thảo Hiến Pháp. Hiến
Pháp trù liệu bầu ra một tổng thống và quyền lực quốc gia cũng được phân
phối theo nguyên tắc phân quyền giữa hành pháp, lập pháp và tư pháp.
Nhưng đặc biệt là theo tổng thống chế. Tổng thống được giao phó nhiều
quyền lực nhằm mục đích thiết lập ra cái giới hạn cho một lộ trình cưởng
bách với mục đích dung hòa các lý thuyết dân chủ với thực trạng của đất
nước lúc bấy giờ. Tuy nhiên tất cả chỉ là (dân chủ) hình thức, mang nặng
phần lý thuyết và là “bước đầu để tiến tới công cuộc dân chủ hóa các guồng
máy quốc gia”. Để giải thích thêm về sự chọnlu7a nầy, Ông Ngô Đình Diệm
kể lể với Higgins: “Cô Higgins, Cô đã viếng thăm các làng quê Việt Nam . Cô
cũng đã từng nhìn thấy những người Thượng cầm cây lao và với những
phong tục tập quán đầy mê tín dị đoan. Những người Chàm. Những người
Cao Đài. Những người Hòa Hảo. Những làng mạc còn trong tình trạng sơ
khai, cai trị bởi Ông Bà Tổ Tiên, bởi những người đã chết – đây cũng là tình
trạng ở hầu hết các nơi khác của Việt Nam . Cô nói cho tôi biết, cô Haggins,

một nền dân chủ đại nghị có ý nghĩa gì đối với họ trong khi ngôn ngữ của họ
chưa có ngôn từ để diễn tả từ ngữ chính trị nầy?”(Tr.166)
Tình trạng thấp kém nầy buộc hính quyền dân chủ nhân vị phải đặt giới hạn
cho một lộ trình cưởng bách, giới hạn về cơ cấu (không phải về tinh
thần dân chủ), để dung hòa những phương pháp dân chủ với tình trạng
kém phát triển của đất nước. Để phục vụ con người của một xã hội lạc hậu,
mô hình Dân Chủ Nhân Vị không thể đóng khung trong những mô thức dân
chủ Tây Phương với một xã hội ổn định và có một đời sống vật chất cao. Ấy
là chưa kể đến mô thức dân chủ tập trung của Cộng sản chà đạp nhân phẩm
con người và dân chủ đại nghị Tây Phương lại đặt lợi ích tư bản trên tầng lớp
cần lao. Ngoài ra đây là một sự chọn lựa cần thiết để xoa dịu những đòi hỏi
phải thực hiện dân chủ đại nghị kiểu Tây Phương của trí thức cấp tiến cũng
như của phe đối lập. Và bổ túc cho “dân chủ đại nghị hình thức” ở thượng
tầng, Chủ Nghĩa Nhân Vị thực hiện một loạt dân chủ trức tiếp bằng một
cuộc cách mạng dưới hạ tầng.
** Cuộc cách mạng thứ hai, xây dựng một nền dân chủ thực sự dưới hạ
tầng cơ sở: Đó là Quốc Sách Ấp Chiến Lược (ACL) hay còn gọi là cuộc cách
mạng nông thôn. Một hệ thống ACL, dinh điền, khu trù mật, với tinh thần
dân chủ cổ truyền của làng xã tự trị Việt Nam đã được xây dựng trên khắp
miền quê Việt Nam . Đây không phải là cái mô hìnhACL đã được xây dựng ở
Mã Lai bởi Đại Úy Thompson, một sĩ quan trong quân đội Liên Hiệp Anh. ACL
ở Mã Lai thuần túy là một định chế quân sự, nhằm tách rời Mã Cộng ra khỏi
dân chúng để tiêu diệt. Trái lại, ở Miền Nam Việt Nam, “Đề xướng ấp Chiến
Lược là để thành một cuộc cách mạng chính trị, xã hội vá quân sự, thích hợp
cho nước kém mở mang và nhằm chống 3 thức giặc chậm tiến, chia
rẽ vàCộng Sản. ACL bảo đảm an ninh thôn xã và duy trì mối tương thân liên
đới và tự túc. Một nền dân chủ pháp trị thực sự, cộng đồng đồng tiến, công
bằng xã hội.
ACL là cơ hội để luyện tập khổ hạnh cho tâm hồn thanh khiết, tự mình vượt
quá mình. Mục đích của ACL là để cứu vớt và giải phóng toàn diện con người
đứng trước hiện tượng chậm tiến của Á Phi. ACL nêu lênmo65t chủ trương
lớn lao, một cuộc cách mạng để hoàn thành. (1962, Q.8, tr. 118-119)
Chiến lược xây dựng Dan Chủ Nhân Vị bắt đầu từ hạ tầng cơ sở, ở nông
thôn, nơi mà 95 phần trăm dân chúng sinh sống. Thứ nhất là vì dân chúng
thành thị, các thành phần trí thức và quan chức trong guồng máy công
quyền đã va chạm và bị ảnh hưởng sâu đậm bởi một lối sống văn minh vật
chất, công cuộc tái võ trang tinh thân cho họ cần thời gian. Thứ hai, nếu xây
dựng được tại nông thôn một vùng thịnh vượng với kinh tế sơ bản, mỗi gia
đình vô sản đều có được một nóc nhà và một miếng đất sinh hoa lợi đủ
sống, tức là trang bị cho đại đa số dân chúng một bảo đảm thực sự cho tự

do cá nhân và thói quen tham gia việc chung (làm quen với sinh hoạt
dân chủ). Từ những định chế dân chủ căn bản, tự trị vế tinh thần và vật chất
ở hạ tầng cơ sở nầy, công cuộc dân chủ hóa trên thượng tầng cấu trúc sẽ
dần dần xuất hiện.

3 – Chủ Nghĩa Nhân Vị và vấn đề phát triển Kinh Tế Xã Hội
Ngày 16 tháng 6 năm 1949, lúc còn ở ngoài chính quyên, Ông Diệm đã bắt
đầu cổ võ cho một đường lối kinh tế Nhân Vị như là một giải pháp thích hợp
để đem lại dân chủ tự do thực sự cho Việt Nam . Ông nói:
“… Điều quan trọng là mọi người cần hiểu rằng cuộc đấu tranh của chúng ta
hiện nay không phải chỉ thuần túy là cuộc đấu tranh dành độc lập cho đất
nước. Đây còn là cuộc cách mạng xã hội để đòi lại độc lập về kinh tế của các
nông dân và người lao động. Tôi chủ trương những cuộc cải tổ tiên tiến và
táo bạo về mặt xã hội, nhằm bảo toàn và tôn trọng phẩm giá của con người,
nhằm vào một mục đích duy nhất là thấy được tất cả những người của một
Việt Nam mới làm ăn sinh sống như là một con người thực sự tự do”. (Gió
Nam , 1-7-59, tr.3)
Vậy thế nào là độc lập về kinh tế? Nghĩa là phải thâu hồi bằng được chủ
quyền kinh tế từ các chủ nhân ngoại quốc, bao gồm các khu vực nông
nghiệp, thương mại, kỷ nghệ, giao thông vận tải, ngân hang, v.v… Khi có
được chủ quyền về kinh tế, mọi người mới có thể trực tiếp tham gia vào việc
điều hành guồng máy kinh tế và mau chiong1 nâng cao mức sinh hoạt, sớm
giải thoát họ khỏi nỗi tủi nhục khổ nghèo, khỏi kiếp làm thuê làm mướn, và
cuối cùng, mới có thể đảm bảo phẩm giá của họ. Không có độc lập kinh tế
cũng sẽ không bao giờ có dân chủ kinh tế thật sự, một nên dân chủ mà
trong đó thợ với chủ có thể cộng tác chặc chẽ trên căn bản bình đẳng: bình
đẳng không phải chỉ về phương diện luất pháp mà phải cả trong đời sống
hàng ngày. Muốn như vậy phải tạo nên cả một hệ thống an ninh xã
hội trong đó người dân ở bất cứ giai cấp nào, từ lúc lọt lòng cho đến khi
nhma81 mắt, đều được bảo vệ chống lại nạn đói rét, nạn thất nghiệp, nạn
già yếu, nạn ốm đau, v.v… (1955, Q2, tr.160).
a- Các nguyên tắc của Kinh Tế và Xã Hội Nhân Vị.
Ông Diệm đã đưa ra một chương trình kinh tế nhằm hai mục tiêu: Thứ nhất
là kiện toàn nền độc lập của nước nhà trong lãnh vực kinh tế. Thứ hai là
canh tân nền kinh tế quốc gia để nâng cao mức sống của nhân dân. Đặt trên
căn bản Thái Hòa, Nhân Vị chủ trương cuộc cách mạng kinh tế xã hội phải
gồm ba điều kiện tiên quyết:

* Dân phải được trực tiếp tham gia vào việc điều hành các hoạt động kinh
tế.
* Mục tiêu ưu tiên hang đầu của chính sách kinh tế xã hội là phải bảo đảm
mỗi người dân có đươc một mái nhà và sở hữu chủ các phương tiện sản xuất
để làm ra của cải nuôi sống bản thân và gia đình mình.
Nhân Vị (cá nhân) và cộng đồng đồng tiến.
Những nguyên tắc nầy được chọn làm căn bản giải quyết xung đột cố hữu về
quyền lợi giữa cá nhân và cộng đồng, vấn đề tái phân phối lợi tức quốc
gia.
b- Kiện toàn nền độc lập về mặt kinh tế.
Theo Ông Ngô Đình Diệm thì các ngành hoạt động quan trọng như kỷ nghệ,
thương mại, vận tải, bảo hiểm lúc bấy giờ, đều đang nằm trong tay người
ngoại quốc. Vì thế, tuy nông nghiệp là căn bản của dân sinh, nhưng nếu
không nắm được chủ quyền về các ngành then chốt như kỷ nghệ, thương
mại thì người nông dân sẽ là nạn nhân đầu tiên vì bị thiệt thôi. Trước ngày
Ông về lập chính phủ, người nông dân Việt Nam chỉ được hưởng 12% trên
tổng số tiền xuất cảng thóc gạo hằng năm. Số 88% được dùng để trả công,
trả hoa hồng, hay trả lãi cho các ngân hang, các công ty bảo hiểm, công ty
xuất nhập cảng, các hãng vận tải, cá nhà máy gạo … nghĩa là những trung
gian ngoại quốc sinh sống ở Việt Nam. Dân Việt nam tuy làm việc đầu tắt
mặt tối, chân lấm tay bùn mà vẫn nghèo túng. Ngoài ra, mục đích tối hậu
của những nhà đầu tự ngoại kiệu nầy là lợi nhuận nên “khi vui thì vỗ tay
vào” đến khi hoạn nạn thì họ rút ra và nền kinh tế của ta sẽ bị tê liệt. Cuối
cùng, dù cho chúng ta có giỏ giang siêng năng đến dâu thì cũng vẫn là kẻ
làm thuê, đóng những vai trò phụ,làm tung gian đắc lực cho các hãng ngoại
quốc. Ông tuyên bố: “Nay hoàn cảnh đã khác hẳn. Các bạn có thể
trông cậy vào sự nâng đở triệt để của Chính Phủ Quốc Gia do tôi lãnh
đạo, để khuyếch trương công cuộc kinh doanh của chính các bạn”
(1955, Q.2, tr.154)
c- Kinh Tế Nhân Vị và các mô hình kinh tế chỉ huy và tư bản.
Các nguyên tắc mà Nhân Vị theo đuổi, phủ nhận những việc tiêu cực cả cả
hai mô hình Kinh Tế Tư Bản Tự do và Kinh Tế Xã Hội Chỉ Huy. Ví dụ như mức
độ can thiệp của chính phủ vào guồng máy kinh tế chẳng hạn. Kinh tế chỉ
huy và kinh tế tư bản đều tỏ ra cực đoan, hoặc can thiệp tối đa hoặc không
can thiệp gì cả. Chính sách kinh tế Nhân Vị đặt giới hạn mức độ can thiệp
của chính phủ vào guồng máy kinh tế quốc gia trong cuộc cách mạng kinh tế
xã hội, tuy không theo đương lối kinh tế chỉ huy của cộng sản nhưng cũng

chẳng theo đường lối kinh tế tự do của tư bản. Trong thực hành, chính phủ
sẽ phải dung hòa (thái hòa) các ưu tiên phải thực hiện với hoàn cảnh phức
tạp hiện tại của đất nước, cân bằng được đòi hỏi của cá nhân với quyền lợi
của cộng đồng.
Ông Ngô Đình Diệm giải thích:
“Theo ý tôi, trong hiện tình của nước nhà, những thắc mắc về một mô
hình kinh tế là quá nặng về phần lý thuyết và không mang một lợi ích
thiết thực nào. Chánh phủ do tôi lãnh đạo chỉ có một mục đích duy
nhất là: bảo vệ nền độc lập của giang sơn và tăng gia hạnh phúc của
toàn thể dân chúng. Cái gì có lợi cho quốc gia dân tộc, thì nên làm.
Trái lại, bất cứ cái gì có hai cho quốc` gia dân tộc, thì phải bài trừ
cho triệt để. Hiện nay nước ta bị tàn phá rất nhiều vì chiến tranh; vậy
nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ là kiến thiết lại đất nước, là xây đắp đường
sá, tu sửa cầu cống sông ngòi. Hiện nay có một triệu dân di cư: vậy nhiệm
vụ của chính phủ là tìm chỗ cho họ định cư, tìm việc cho họ. Các xí nghiệp
ngoại quốc đang chuẩn bị rời khỏi Việt Nam . Chúng ta có nhiệm vụ phải hỗ
trợ xây dựng những xí nghiệp Việt Nam thay vào đó. Nếu các doanh gia Việt
nam chưa thể làm được thì chánh phủ sẽ phải đứng ra gánh vác”. (Q.2,
tr.157)
d- Canh tân Nông Nghiệp để nâng cao mức sống và tiến đến tự túc.
Ý niệm “nâng cao mức sống” của Nhân Vị không phải chỉ bao gồm những
nhu cầu sinh lý trực tiếp của con người như ăn mặc, nhà cửa, điện nước
v.v…, mà còn bao gồm tất cả những sinh hoạt có những tính cách chế ngự
khung cảnh địa lý, sửa đổi khung cảnh đó và biến nó thành một khung cảnh
mới làm căn bản không những cho sự thỏa mãn nhu cầu vật chất của một số
người xấu số mà cả các sinh hoạt trí thức và tinh thần của toàn thể xã hội và
ở một mức độ cao hơn, đó là ý niệm “Cải tạo căn bản vật chất của sinh hoạt
xã hội”. Như vậy cải tổ xã hội về phương diện vật chất, đòi hỏi không những
sự phân phát cho một số người nghèo và thiếu thốn một số vật dụng cần
thiết cho đời sống của họ, mà cả một cuộc cách mạng kỷ thuật để tạo cho xã
hội một khung cảnh vật chất hoàn toàn mới, rộng rãi hơn và mỹ lệ hơn.
Cách mạng kỷ thuật nầy đòi hỏi một sự cải tổ rộng rãi của giáo dục, và dặc
biệt là đem khoa học vào giáo dục, đem tinh thần khoa học vào giáo dục
(như việc thiết lập các trường quốc Gia Hành Chánh, trường Đại Học Khoa
Học, Công Nghệ, trường Quốc Gia Nông Lâm Súc, Kỹ Thuật v.v… )
Đặc biệt trong lãnh vực cải cách điền địa, Chủ Nghĩa Nhân Vị đưa ra một
quan niệm mới về quyền tư hữu để xác nhận địa vị ưu tiên của sức cần lao:
tối thiểu mỗi người phải được làm chủ một mảnh ruộng đủ lớn với các
phương tiện sản xuất để có thể làm ra của cải để nuối sống mình và gia đình

mình; đồng thời sở hữu một mảnh vườn một căn nhà. Khi phân phối lại đất
đai để thực hiện chính sách về tư hữu nầy, chánh Phủ Nhân Vị được trao
quyền lực để truất hữu và bồi thường các điền chủ có ruộng đất “có bay
thẳng cánh”. Chánh Phủ đã “Ban bố luật cải cách điền địa hợp lý công bằng
và thích ứng với nhu cầu kỹ thuật. Trong những đạo luật cải cách ấy, Chánh
Phủ không chủ trương tiêu hủy quyền tư hữu (như kinh tế chỉ huy đã làm) –
vì quyềnn ấy là một đảm bảo tự do căn bản của con người – nhưng quyết
định hạn chế triệt để những sự lạm dụng phát sinh ra do quan niệm cổ
truyền quá ư rộng rãi về quyền tư hữu (như kinh tế tư bản chủ trương), và
đồng thời tạo cho nông dân và gia đình họ những phương tiện sản xuất
thuận lợi với những điều kiện vững chắc”. (1955, Q.1, tr.31)
Ở đây, khi công nhận quyền tư hữu của nông dân có nghĩa là chống lại chính
sách vô sản hóa của nền kinh tế chỉ huy; nhưng Chánh Phủ lại can thiệp
bằng một đạo luật nhằm giới hạn quyền tư hữu tuyệt đối của hệ thống kinh
tế tư bản, thường đem lại hậu quả người quá giàu và kẻ không có gì cả.
Nguyên tắc công bình và nhân đạo chẳng hạn, được thể hiện trong những
Đạo Dụ ấn định mức tô xuất khoảng 15-25% trị giá huê lợi và khẩu ước giữa
tá-điền và điền chủ phải cải thành “khế-ước”. Hoặc trong một dự án trích
cấp đất cho dân di cư, cựu chiến binh:
“Những ruộng bỏ hoang trong mùa vừa qua sẽ được trích cấp, trong thời hạn
3 năm, cho các tá điền đã cày cấy những ruộng đất ấy,cho dân di cư, cho
các cựu chiến binh và công dân đã bỏ mình vì nước. Những người được
hưởng ruộng trích cấp, sẽ được miễn địa tô hoàn toàn trong năm đầu, một
nửa trong năm thứ nhì và một phần tư trong năm thứ ba” (Q.1, tr.31)
Ngoài ra, Chánh Phủ còn chủ trương khuyến khích nông dân tập hợp thành
hợp Tác Xã Nông Nghiệp với mục đích trao đổi với nhau về chuyên môn để
nâng cao kỹ thuật sản xuất và loại bỏ trung gian, tiếp thị những nông phẩm
của chính họ. Rồi những gia đình của nông dân nầy cùng với hợp tác xã, hợp
thành cộng đồng. Cuối cùng 3 định chế nầy sẽ được tập hợp lại thành
mộtđơn vị kinh tế xã hội mang bản chất tự cung, tự cầu. Ba định chế nầy
sẽ là thế chân vạc để giúp xã hội nảy nở phát triển không ngừng về mọi
mặt, tiến thành những Ấp Tự Trị lấy tên là Ấp Chiến Lược (ACL) Không
những họ có thể tư trị về chính trị, kinh tế, xã hội, và ngay cả an ninh
nữa. Các ACL nầy được xây dựng khắp nơi để thức hiện khẩu hiệu cá nhân
và cộng đồng đồng tiến.
Như vậy, khi hoàn thành được ACL ít ra hạ tầng cơ sở, đại đa số nông dân,
công nhân đã có thể độc lập, dân chủ và tự do thực sự. Vế miền quê
Việt Nam sẽ có một bộ mặt mới, một xã hội tự do dân chủ ấm no hạnh phúc
trong sự tôn trong nhân phẩm, công bình và bác ái. Những giá trị nhân bản

nầy chính là ý nghĩa đích thực của chữ NHÂN trong văn hóa Việt Nam . Mô
hình chính trị làng xã cổ truyền là những giá trị dân chủ cổ truyền độc đáo
của dân tộc Việt Nam .
Tóm lại, chủ thuyết Nhân Vị là một triết lý nhằm xác định và đề cao giá trị
con người, vị trí của con người trong tương quan với vũ trụ, với người khác
và trong cộng đồng xã hội. đồng thời là một chủ thuyết chính trị chủ trương
thiết lập những định chế thích hợp để tạo cơ hội và khuyến khích việc phát
triển các giá trị nầy đến mức cao rộng nhất và hương về việc phục vụ hạnh
phúc con người. Chũ Nghĩa Nhân Vị lấy “con người biết tu thân (thái
hòa)” làm nền tảng cho giải pháp, để giải quyết cá mâu thuẩn trong sinh
hoạt của con người. Khi Ông Diệm nói một đường lối mới, ý Ông muốn nói
đã lâu rồi những truyền thống tư tưởng tốt đẹp nầy của dân tộc không được
đem ra để áp dụng vào các sinh hoạt quốc gia vì bị nô lệ Tầu, Tây và phong
kiến, rồi lại bị ảnh hưởng bởi một tà thuyết duy vật ngoại lai.

4- Phản ứng về Chủ Nghĩa Nhân Vị.
a-Những phản ứng nghịch.
Ông Diệm từng than phiền với Ông Cao Xuân Vỹ, Thủ Lãnh của Phong Trào
Thanh Niên Cộng Hòa rằng: “Ngay cả đến Bộ Trưởng cũng không hiểu được
Nhân Vị là gì thì làm sao mà chúng ta thực hiện được cuộc cách mạng quốc
gia” (17-3-95)
Ngoài ra Chủ Nghĩa Nhân Vị không được đưa vào thử nghiệm ngay trong thời
chiến lại còn phải ganh đua với 2 chủ nghĩa lớn đương thời chia đối thế giới,
Cộng Sản và Tư Bản. Vì thế không những kẻ thù Cộng sản, mà ngay cả các
đảng phái đối lập và đồng minh Hoa Kỳ, luôn tìm cách phá hoại, xuyên tạc
làm trở ngại cuộc thử nghiệm của Chủ Thuyết.
1/ Quốc Sách ACL đã bị kẻ thù Cộng sản tìm mọi cách đánh phá. Việt Cộng
xuyên tạc là “Ngụy quyền Sài Gòn đã ép buộc dân chúng bỏ mồ mả tổ tiên
nhà cửa làng xã, ép buộc đi làm không công (corvée) xấy ACL” và “ACL
chính là những nhà tù không song sắt”. Người dân vì không hiểu ý nghĩa và
những lợi ích thiết thực của việc xây dưng ACL nên những lời tuyên truyền
nầy đã gây ảnh hưởng bất lợi cho việc thi hành quốc sách. Trong khi đó các
phóng viên ngoại quốc như David Halberstam, Neil Sheeham, Stanley
Karnow v.v… và cáhanh2 phần đối lập lại thường tung tin “Quốc Sách ACL là
một thất bại, không được lòng dân”.

Nhưng, Ông Nhu đã có lần, rất tự hào, mô tả với Đại sứ Maneli của Ba Lan
về vai trò quan trọng của hệ thống ACL trong công cuộc dân chủ hóa Việt
Nam. Ông nói:
“Người Mỹ cũng như Việt Cộng, cả hai đều lầm tưởng rằng ACL là những định
chế quân sự và sẽ hủy bỏ ngay sau khi đã chiến thắng Cộng Sản. Họ lầm vì
lý luận của họ khởi đi từ những tiền đề vật chất. Hệ thống ACL là những định
chế căn bản của một chế độ dân chủ trực tiếp. Một khi những định chế nầy
đã phát triển và nẩy nở mạnh mẽ, chúng sẽ trở thành những hạt nhân của
cơ cấu quốc gia và đến lúc đó vai trò của chính quyền trung ương sẽ không
còn cần thiết nữa” (Maneli, tr.145)
Sau nầy, Đại Tá Ted Serong, Trưởng Phái Bộ Huấn Luyện Úc ở Việt Nam đã
nói với các viên chức cao cấp Hoa Kỳ ở Washington rằng “Ấp Chiến Lược là
một thành công lớn lao nhất trong chiến tranh Việt Nam và chuyện nầy chưa
được nói đến đúng mức” (M. Moyar, 2006, tr.107)
2/ Chủ Nghĩa Nhân Vị không được đồng minh Hoa Kỳ ủng hộ vì Chủ Nghĩa
Nhân Vị của Tổng Thống Ngô đình Diệm tuy không hoàn toàn chống lại chủ
nghĩa tư bản nhưng về mặt ý hệ không chịu rập khuôn theo mô hình dân chủ
và kinh tế thị trường do Mỹ chủ xướng. Giáo Sư Sử Gia E. Miller và H.
Fairbanks nhận định rằng Tổng Thống Ngô Đình Diệm chủ trương đưa ra cái
viễn kiến về công cuộc phát triển Việt Nam của riêng Ông, một con đường
thứ ba nằm giữa hai chủ nghĩa cực đoan, Xã Hội và Tư Bản. Chính Tổng
Thống Ngô Đình Diệm cũng long trọng xác định với dân chúng rằng Chủ
Nghĩa Xã Hội và Tư Bản không thể đem lại độc lập tự do và hạnh phúc cho
Việt Nam! Con đường mới, con đường Nhân Vị mới thực sự đem lại cho dân
chúng Việt Nam một đời sống ấm no hạnh phúc thật sự. Chủ Nghĩa Nhân Vị
không nhận được sự ủng hộ của người Mỹ cũng là điều dễ hiểu!
3/ Các thành phần đối lập và chống đối chính phủ đã xuyên tạc và chỉ trích
chủ Nghĩa nhân Vị là một chủ thuyết của Công Giáo và ngoại lai, với mục
tiêu làm chính phủ suy yếu bằng cách khơi động vấn đề chính trị nhạy cảm,
kỳ thị 5on6 giáo. Trong cuốc “Is South Vietnam Viable?” , Ông Ngô đình Nhu
viết:
“Hồi trước chiến tranh, lúc Ông Nhu theo học ở École des Charles đã có tiếp
xúc với Emmanuel Mouner, người đã tỏ vẻ hoài nghi về lý thuyết dân chủ tự
do Tây Phương và cổ võ một lý thuyết dân chủ xã hội dựa trên lòng bác ái và
giá trị nhân bản, với cái tên là Personnalisme. Ông Nhu tỏ ra say mê học
thuyết nầy và khi về Việt Nam đã thuyết phục Ông Diệm rằng Personnalisme
là một triết thuyết` có thể đối đầu với chủ nghĩa Mac-xít nguyên thủy mà
Việt Minh đang tuyên truyền ở Việt Nam ”

Do đó Ông Thái cho rằng cái quan niệm nhân bản nầy và mối lien hệ của nó
với xã hội mà Ông Nhu cổ võ, “chẳng có gì là mới mẻ và cái thuyết Nhân Vị
cũng chẳng có gì xa lạ bởi vì trường phái triết học Pháp tong đó có
Emmanuel Mounier và Jacques Maritain đã hết mình cổ võ cho nó trong tờ
Nguyệt San Công Giáo L’Esprit do Mounier chủ trương: (tr.129-130)
b- Minh định về chủ Nghĩa Nhân Vị và Personnalisme.
Như đã trình bày ở phần 1, cả về nhận thức triết học đến giải pháp cải tổ xã
hội của chủ Nghĩa Nhân Vị đều bắt nguồn từ văn hóa cổ truyền và Nho Giáo
(Việt Nho). Không có gì dính líu đến Personnalisme của Mounier cũng như
giáo lý Công Giáo. Lời phát biểu của Ông Ngô đình Nhu tại Đại Hội Văn Hóa
Quốc Gia nagy2 11 tháng 1 năm 1957 về Chủ Thuyết Nhân Vị cũng cho thấy
những nhận định của Ông Nguyễn Thái không có cơ sở vũng chắc. Ông Ngô
Đình Nhu nói:
“Chủ thuyết đặt nền tảng trên quan niệm tôn trọng phẩm giá con người và
đẩy mạnh sự phát triển đến mức độ cao nhất. Quan niệm nầy chẳng phải
của riêng một giống người nào,một quốc gia nào, hay một đảng phái nào mà
là của mọi người. Ở Tâ Phương, “Tinh thần của Phúc Âm” được xem như
phương tiện để nhận thức về giá trị nhân bản của con người và tại Á Châu,
những nguyên tắc tôn trọng con người nhân bản nằm trong kinh Vệ Đà, Kinh
Upanishads, trong sách Mạnh Tử, và ở ngay trong truyền thống dân gian
Việt Nam” (12-1-1957, Cách mạng Quốc Gia)
Và khi trả lới Phóng Viên Báo Toronto Globe and Mail, hồi đầu năm 1963 và
được in lại trongNguyệt San Gió Nam, Ông Nhu đã xác định rõ rang:
“Tôi phải nói ngay rằng Chủ Thuyết Nhân Vị của tôi chẳng có dính dáng gì
đến cái Nhân Vị Công Giáo hiện đang được giảng dạy bởi các tổ chức Công
Giáo tại Miền Nam Việt Nam (Ông Nhu muốn ám chỉ Trung Tâm Huấn Luyện
Nhân Vị Vĩnh Long do Giám Mục Ngô Đình Thục chủ trương). Đây không phải
một lời chỉ trích, nhưng là lời xác định về một sự thật. Hiện nay cái học
thuyết Nhan Vị mà tôi cổ võ là một nên dân chủ đấu tranh trong đó tự do
không phải là món quà của Ông Già Noel, nhưng mà là kết quả của một cuộc
chinh phục bền bỉ và sáng suốt trong đời sống thực tế, không phải trong một
khung cảnh lý tưởng mà trong những điều kiện địa lý chính trị đã được định
sẳn. chính cái quan niệm về tự do nầy đã khai mào cho toàn bộ chương trình
ACL. Hệ thống Ấp Chiến Lược nầy sẽ làm thay đổi cơ cấu chính trị thượng
tầng của chính phủ hiện tại. Điều nầy cũng phù hợp với tinh thần của Hiến
Pháp, một Hiến Pháp đặt nền tảng trên các nguyên tắc tự do và sáng tạo.
Chính vì vậy khi nói là tự do và sáng tạo tức là chúng ta mặc nhiên loại bỏ
tất cả các hình thức chính quyền hiện hữu” (5-5-1963, tr.68)

5- Chủ Nghĩa Nhân Vị và Chính Nghĩa Quốc Gia
Trong suốt thời gian thử nghiệm 9 năm tại Miền Nam Việt Nam, Chủ Nghĩa
Nhân Vị đã tỏ ra rất thựxc dụng và thuần nhất. Một số những ưu điểm nổi
bất cần được nhắc lại một cách chi tiết hơn.
Những người từ bỏ quê hương miền Bắc và mồ mả tổ tiên, chạy vào Miền
Nam vĩ tuyến 17 chỉ để lánh nạn cộng sản tìm tự do. Trong khi đó những
người Miền Nam không chấp nhận sự cai trị của đảng Cộng Sản Việt Nam đã
tự nguyện ở lại Miền Nam để cùng với người Miền bắc di cư lập ra một quốc
gia mới choong61 Cộng Sản. Như vậy chính nghĩa quốc gia của họ chính là
“chống đảng Cộng Sản Việt Nam và Cộng Sản quốc tế và chống chủ Nghĩa
Cộng Sản độc tài chuyên chế”. Chủ Nghĩa Nhân Vị là chủ tuyết tiêu biểu nhất
đề cao nguyện vọng và lý tưởng cao cả nầy của họ.
Trên căn bản nhận thức triết học., hai chủ nghĩa Nhân Vị và Cộng Sản hoàn
toàn đối nghịch nhau. Chủ Nghĩa Cộng Sản vì đặt bản trên ý hệ duy vật nên
dộc đoán không tưởng và không có “dụng”. Nếu chẳng may người ta ép phải
thi hành (cưởng hành), thì phải bù bằng đủ thứ công an mật vụ để ép buộ,
khủng bố mới có làm, vì cái làm đó không do từ trong phát ra, thường trái
với bản tính con người, nên chỉ có làm bao lâu còn có sự khủng bố, ép buộc.
Ngược lại, Chủ Nghĩa Nhân Vị là hệ thống triết lý đặt trên Tâm Linh Thái
Hòa tức trên nhu yếu thâm sâu của con người tất nhiên có “dụng”, khỏi
cần phải thúc đẩy từ ngoài. Vì thế Nhân Vị khác với Ý Hệ, nhất là bái vật, ở
chỗ không “dùng mưu gian đạo đức” (vì đạo đức mà đánh lừa ‘pia fraus’, như
như Cộng Sản Việt Nam đã làm với những chiêu bài như: “Không có gì quí
hơn độc lập tự do”, “Lao động là vinh quang” v.v…) Triết Gia Kim Định viết:
“Bái vật dùng tràn ngập ‘pia fraus’ đã đành, cả đến triết lý nhiều khi cũng
không chê, thí dụ như ông tổ triết Tây Plato cũng dùng bộn. Còn Cộng sản
thì khỏi nói: luôn luôn sống trên những lời hứa cuội (lợi hành) kèm thêm
khủng bố (cưởng hành), vì ý hệ là triết học xây trên ý niệm, không đủ sâu
để khơi động nguồn nghị lực tâm hồn, đành phải dùng những trợ lực ngoại
khởi như “pia fraus’.” (tr.173)
Một thí dụ sau đây sẽ làm sáng tỏ thêm bản chất đối` nghịch giữa hai triết
thuyết nầy. cộng sản chủ trương muốn giải phóng con người khỏi ách nộ lệ,
không những phải đánh đuổi thực dân, đấu tranh giai cấp mà còn phải tiêu
diệt cả tôn giáo. Vì tôn giáo là liều thuốc phiện duy trì cái lien hệ “giữa chủ
và tớ”. Để thực hành họ đã dùng guồng máy công an cảnh sát, ngăn cản và
tiêu diệt mọi sinh hoạt tôn giáo. Trong khi đó Miền Nam , người quốc gia tự
do hành đạo vì Nhân Vị chủ trương “Trời – Người – Đất” là ba quyền lực lớn
nhất trong vũ trụ và lien hệ hang ngang. Con người phải được giải phóng mà

chẳng cần phải tiêu diệt ton giáo. Người quốc gia phủ nhận ý hệ Cộng Sản
“liên hệ chủ tớ giữa trời và người”.
Thay vì giải phóng con người khỏi nộ lệ “Trời” thì Chủ Nghĩa Xã Hội lại đưa
con người vào vòng nô lệ “Đất” hay vật chất. Người cộng sản coi con người
chỉ là cái máy làm ra của cải nên họ đưa ra chính sách làm theo chỉ tiêu và
hưởng theo nhu cầu. Ngược lại Chủ Nghĩa Nhân Vị chủ trương tôn trọng
phẩm giá con người và phát triển nó đến mức độ cao nhất. Cho nên thay vì
thiết lập ra hợp tác xã sản xuất để bắt con người làm thay cho con vật như
ngoài miền Bắc, thì Chính Quyền Nhân Vị chủ trương xây dựng ACL trong đó
“mỗi gia đình vô sản đều có một nóc nhà và một miếng đất sinh hoa lợi đủ
sống, tức là trang bị cho người dân môt đảm bảo thực sự cho tự do cá nhân
và thói quen tham gia việc chung [sinh hoạt dân chủ]”.
Ngoài lý tưởng tự do no ấm, bản chất dân tộc của Chủ Nghĩa Nhân Vị còn
nêu cao ngọn cờ chính nghĩa quốc gia, lý tưởng độc lập và chủ quyền quốc
gia. Ngược lại dân chúng miền Bắc đã bị bắt buộc phải tôn thờ một chủ
nghĩa ngoại lai, Mác-xít Lê-nin-nít”, chịu lệ thuộc vào Nga, Tàu.
5– Chủ Nghĩa Nhân Vị và Khung Cảnh Xã Hội Việt Nam
Một ưu điểm nữa của Nhân Vị chính là giải pháp dân chủ hóa của nó rất phù
hợp với đời sống của dân chúng và khung cảnh xã hội của miền Nam Việt
Nam lúc vừa dành độc lập từ tay người Pháp. Lý tưởng thái hòa nền tảng của
Chủ Nghĩa Nhân Vị cho phép các lãnh đạo rút tỉa kinh nghiệm xây dựng dân
chủ của các nước đàn anh đi trước cũng như đúc kết một mô hình tổng hợp
các ưu điểm về phương diện cơ cấu của các mô hình dân chủ có sẳn với nền
dân chủ cổ truyền Việt nam. Hệ thống đạo đức cổ truyền Việt Nho và những
giá trị tâm linh được đề cao trong Chủ Nghĩa Nhân Vị là sức mạnh nền tảng
để tinh thần dân chủ nẩy nở và mau chóng phát triển.
Cá cần phải có nước mới sống được. Nhưng cá nước ngọt không sống được
trong nước mặn. Vì thế, văn hóa đóng một vai trò quan trọng trong việc hình
thành một lối sống, một nền dân chủ. Theo Sử Gia William Durant, hơn
4,000 năm trước bộ tộc Việt đã có “một nền văn minh nông nghiệp gọi là
Việt Nho, có một hệ thống đạo đức rất hữu hiệu, chưa từng thấy xuất hiện
trong các nên văn minh khác” (1950, Q.1, tr.640). với những giá trị dân chủ
như: “dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh” và “dân chúng có quyền giết
cả vua, nếu vua độc ác bô đạo” (mạnh Tử. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu:
“Phép vua thua lệ làng”. Đây là tinh thần, là những giá trị dân chủ mà Ông
Diệm muốn xây dựng lại. Theo Ông Diệm, “Dan chủ là một chế độ đạo đức,
rộng trong nhân dân và trong chính quyền”. Chế độ đạo đức ấy tóm gọn

trong chữ “nhân” mà theo Khổng Tử, chỉ khi nào con người “khắc được kỷ,
phục được lễ” thì “nhân” mới thành.
Đứng về mặt cơ cấu, ở dưới hạ tầng cơ sở, Chính Phủ Nhân Vị đã mô phỏng
Quốc Sách Ấp Chiến Lược theo hệ thống làng xã cổ truyền Việt Nam và trên
thượng tần là một tổ chức chính phủ cộng hòa theo tổng thống` chế kiểu
Hoa Kỳ. Hệ thống làng xã cổ truyền Việt Nam, theo Giáo Sư Nguyễn Đăng
Thục thuộc Viện Đại Học Sài Gòn thì cái hệ thống làng xã tự trị nầy cũng là
hình thức dân chủ rất phổ biến trong các quốc gia Á Châu và đặc biệt tại Việt
Nam. Đây là một định chế dân chủ độc đáo, gọi là làng hay xã, nó mang
những nhân tố xã hội rất sơ khai, tồn tại và nổi trôi với những thăng trầm
của going lịch sử đã hơn 4 ngàn năm. Giáo Sự Thục lập luận rằng:
“Nếu chúng ta định nghĩa dân chủ là một hệ thống chính phủ do dân bầu ra
để phục vụ quyền lợi của người dân và trong hệ thống chính quyền này,
quyền lực nằm ở trong tay của dân chúng, thì chế độ làng hay xã, như hệ
thốngng làng xã cổ của Việt Nam, quả thật là một chế độ dân chủ đặc biệtt.
Điều độc đáo nhất của cái nên dân chủ sơ khai nầy chính là chỗ tự nó hình
thành, mang bản chất tự trị, rồi lại tự nó thích nghi với một hệ thống truing
ương chuyên chế của chế độ quân chủ Á Đông. Cho nên có` thể nói quốc gia
Việt Nam giống như một hệ thống chính quyền lien bang …. Tổ chức xã hội
và chính trị của Việt Nam gồm có hai hệ thống đối lập nhau và chồng lên
nhau. Ở dưới hạ tầng là một nên dân chủ đại nghị, tự trị và đại chúng; ở
trên thượng tầng là một nền quân chủ chuyên chế, tập trung quyền lực bằng
một hệ thống quan lại. Hai định chế nầy tuy khác nhau trên căn bản nhưng
lại cùng tồn tại qua bao nhiêu thế kỷ với biết bao nhiêu biến đổi của lịch sử,
trong lúc hòa bình thịnh vượng cũng như trong nội chiến và ngoại xâm
(1958, tr.7-8).
Ông Diệm cũng xác nhận với Sử Gia Marguerette Higgins:
“Chúng tôi có một nền dân chủ truyền thống và một hệ thống làng xã tự trị.
Đó chính là một phần của truyền thống Nho giáo với những phong tục tập
quan và các bổ phận của con người trong xã hội. Tấ cả những phong tục
tập quán nầy không phải là những luật lệ thành văn nhưng được
truyền lại từ đời nầy qua đời khác bằng nghi lễ gia tiên hay đạo thờ
Ông Bà. Chúng tôi chủ trương tìm lại những cội nguồn nầy để tái
thiết xứ sở chúng tôi” (Higgins, tr.166)
Tóm lại, cái lối song hay cái sinh hoạt dân chủ của Chủ Nghĩa Nhân Vị muốn
mang lại cho dân chúng Miền Nam Việt Nam chính là những nét văn hóa
truyền thống Việt Nam mà họ hằng yêu mến tôn trọng. Đấy là một lối
sống nhàn tản phong ưu, trọng nhân nghĩa hơn là lý lẽ, và trân quí
các giá trị cộng đồng. Vì thế họ hăng hái tự nguyện xây dựng và bảo vệ

nó. Đúng như triết gia Kim Định giải thích, vì những giá trị dân chủ nầy đã
xuất phát từ nhu yếu thâm sâu của con người, tất nhiên có “dụng”, không
cần thúc đẩy từ bên ngoài. Đây chính là ưu điểm của giải pháp Nhân Vị khi
đem so sánh với các gải pháp dân chủ hóa khác.
Nói đến Chủ ghĩa Nhân Vị mà không nói gười khai sinh ra nó, người lãnh đạo
và đích thân chọn lựa giải pháp và thử nghiệm nó, thì quả là một thiếu sót.
Nhất là quan niệm cho rằng “dân chủ” chỉ phát triển nếu quan niệm thiện ích
chung mỗi ngày một ăn sâu rộng trong dân chúng và trong chính quyền. Có
nghĩa là giải pháp dân chủ hóa thành công hay không phần lớn nhờ vào
“quan niệm thiện ích chung” của người lãnh đạo có “sâu rộng” hay không.
Người lãnh đạo phải là người làm gương dẫn đượng. Bản thân Ông Ngô Đình
Diệm là một người nổi tiếng về đạo đức và khí tiết chính trị (Quách Tòng Đức
& Lâm Lễ Trinh 2005). Đây chính là ưu điển nổi bật của Giải Pháp Dân Chủ
Hóa Việt Nam của Nhân Vị.
Ngoài “quan niệm thiện ích chung” mà người lãnh đạo cần phải có, viễn kiến
về chiến lược thực hiện dân chủ cũng vô cùng quan trọng. Anh em Ông Ngô
Đình Diệm và Ngô Đình Nhu đã chọn giải pháp “cơm no áo ấm”. Một trong
những mục tiêu của Quốc Sách Ấp Chiến Lược là “Xây dựng tại nông thôn
một vùng thịnh vượng với kinh tế cơ bản, mỗi gia đình vô sản đều có một
nóc nhà và một miếng đất sinh hoa lợi đủ sống, tức là đã trang bị cho đại đa
số dân chúng một bảo đảm thực sự cho tự do cá nhân và thói quen tham gia
việc chung”
Nói một cách đơn giản là nếu chính quyền có thể đem đến cho đại đa số
dân chúng những nhu cầu vật chất căn bản hằng ngày (cơm no áo
ấm) tức là đã đem tự do dân chủ cho họ rồi.Tục ngữ Việt Nam có câu
“Có thực mới vực được đạo”, có nghĩa là khi bụng đói thì còn hoio7 sức đâu
mà nghĩ đến đạo nghĩa! Hay là “Phú quý sinh lễ ngĩa”, nghĩa là có của cải rồi
mới học làm sang, cũng có nghĩa là nếu tối ngày lo kiếm sống thì làm gì còn
có thì giờ để nghĩ đến văn chương nghệ thuật, đến giá trị tự do dân chủ v.v…
Tóm lại đây là một sự lựa chọ đúng đắn à là một quy luật chung trong thiên
hạ. Người Roma nói: “Primo vivere, deinde philosophare”. Đã có lần Giáo Sư
Tôn Thất Thiện viết: “Ta không nên quên rằng Đức Phật Thích Ca, sau một
thời gian sống không thiết đến ăn uốn, bị ngất xỉu và sau đó, Ngài đã nhận
thấy sự cần thiết nuôi dưởng cơ thể nếu muốn có sức để tìm Đạo” (2005)
Nhưng tại sao vấn đề “Xóa đói giảm nghèo” đã được thế giới chú trọng đến
từ lâu nay vẫn không thực hiện được? Giải pháp”Dân Chủ với Kinh Tế Thị
Trường Tự Do” phát triển Thế Giới Thứ Ba của Liên Hiệp Quốc vào thập nên
1950s bị thất bại. Vào thập niên 1980s, Ngân Hàng Thế Giới (World Bank) và
Quỷ Tiền Tệ Quốc Tế (International Monetary Fund – IMF đã đứng ra vận
động phát triển dân chủ với giải pháp “Basic Needs Approach” (Thực hiện các

nhu cầu căn bản) cũng chẳng đi đến đâu. Nhiều hội nghị quốc tế về xóa đói
giảm nghèo được World Bank đứng ra triệu tập và trở ngại và trở ngại nhất
vẫn là hai vấn đề “Delivery on the ground” (Làm thế nào đưa đến tận tay
người nghèo) và “Targeting” (Làm thế nào chọn đúng khu vực, nơi cần giúp
đở), vì nạn tham nhũng gây ra! Những người có trách nhiệm, từ các tổ
chức quốc tế đến chính quyền địa phương, đã không làm tròn trách nhiệm vì
chưa “khắc được kỷ và phục được lễ”!
Dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Ngô Đình Diệm chỉ 2 năm trời ngắn ngủi
miền quê Nam Việt Nam đã có một đời sống ấm no. Chính Phủ Ông Diệm đã
chọn “gải pháp no cơm ấm áo” cho 95% dân chúng ở thôn quê làm chiến
lược phát triển quốc gia, với quyết tâm của Ông giải quyết cho bằng được hai
trở ngại “Delivery” và “Targeting” qua công cuộc cải cách điền địa và thực
hiện vấn đề “Tái phân phối lợi tức quốc gia” với khẩu hiệu “ cá nhân và cộng
đồng đồng tiến”. Cho nên Chính Phủ của Ông Diệm được tổ chức dưới hình
thức một chính phủ của phúc lợi (good’ government), vì trong “no cơm ấm
áo” đã có sẳn mần mống của “dân chủ tự do” (Phú quý sinh lễ nghĩa). Sự
thành công nầy là do bản thân Ông Ngô Đình Diệm đã khắc được kỷ phục
được lễ, làm gương cho quần chúng. Ông đã chọn con đường hy sinh để
bênh vực giá trị con người“Khi sự thể đáo đầu,phải xem NHÂN hơn sự
sống, nên có lúc giết cái thân mình, để vì nó mà thành được đức
nhân!”. Khổng Tử thật chính xác khi gọi những người nầy là “chí sĩ”. Đại Sứ
Mỹ F. Nolthing viết một lá thư cho Sử Gia M. Higgins, biểu lộ lòng cảm phục
của ông đối với một quân tử Nho Giáo:
“Tôi chẳng biết một quan lại Nho Giáo là cái quái gì, nhưng nếu Ông Diệm là
một Nho quan, tôi cũng muốn giống Ông ta. Trong hơn hai năm rưởi làm
việc và quan sát kỹ lưỡng Ông ta, tôi thấy Ông ta quả là nhà lãnh đạo
đầy thiện tâm, chính trực, lại rất can trường, và được tôn kính. Mặc
dầu tôi đã mất rất nhiều thì giờ và gặp phải rất nhiều khó khăn mỗi
khi phải thương lượng với Ông ta, nhưng lúc nào tôi cũng kính trọng
và khâm phục cái tính nhẫn nại cương quyết của Ông ta lúc phải theo
đuổi một mục đích nào đó. Tôi cũng rất ngạc nhiên về con người quân tử
và lòng nhân ái của Ông ấy. Ông ấy thường dành ra một ngày rưởi để nghỉ lễ
Giáng Sinh và đó cũng là ngày nghỉ duy nhất của Ông ấy trong năm, đi đến
những tiền đồn xa xôi nhất để ăn mừng Lễ Giáng sinh với các binh sĩ ở đó”
(1962, tr.162)
6- Chủ Nghĩa Nhân Vị và Vấn Đề Chính của Việt Nam Hiện Nay.
Việt Nam nay đã hòa bình và đi vào phát triển đã gần 20 năm rồi. Nhưng
dân chúng vẫn còn đói khổ, vẫn chưa được hưởng những quyền tự do căn
bản. Hiện nay Chủ Nghĩa xã hội đã lỗi thời, việc tìm kiếm một mô hình dân
chủ hóa hữu hiệu để thay thế, là một nhu cầu cấp thiết. Từ ngày Ông Ngô

đình Diệm chết (1963) đến nay các nhà lãnh đạo cũng như trí thức Việt Nam
nói chung vẫn còn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời cho một tiến trình dân chủ
kinh tế nhằm giải quyết cơn khủng hoảng có thể đưa đến sự hưng vong của
toàn thể dân tộc. Đặc biệt trong những ngày tháng gần dây, trong và ngoài
nước, các nhà trí thức và lý thuyết gia đóng góp ý kiến càng ngày càng dong
đảo. Tiêu biểu như Tiến sĩ Phan Đình diệu, Tiến Sĩ Nguyễn Xuân Tụ (Hà Sĩ
Phu) Tiến Sĩ Lê đăng Doanh, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Nghĩa v.v…
Trong buổi nói chuyện tại Ủy Ban Tổ Chức Trung Ương ĐCSVN vào ngày 2
tháng 11 năm 2004, TS Phan Đình diệu lên tiếng kêu gọi đổi mới tư duy.
Ông cho rằng “Mô hình chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học đã bị thực tiễn bác bỏ”.
Theo TS Diệu, nếu ĐCSVN vẫn còn tiếp tục duy trì “định hướng XHCN kiểu
Mác Lê” thì Việt Nam vẫn còn tiếp tục bị bế tắc trong cơn khủng hoảng hiện
tại”. TS Diệu đồng thời ca ngợi mô hình Xã Hội Dân Chủ” (XHDC) tại các
nước Bắc Au là“Chủ Nghĩa Xã Hội của Thế Kỷ 21” với mục tiêu “tự do,
công bằng, đoàn kết, chắc chắn sẽ có vai trò quan trọng trong sự phát
triển của nhân loại, rất đáng được chúng ta quan tâm”
Thật ra cái mô hình “XHDC” tại các nước Bắc Âu như Phần Lan, Na Uy, Đan
Mạch, Thụy Điển, đã và đang được các chuyên gia, trí thức trong và ngoài
nước cổ võ như mô5 mô hình thích hợp để thay thế mô hình “Kinh Tế Thị
Trường theo định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” nhằm giải quyết cuộc khủng
hoảng xã hội Việt Nam hiện nay. TS Nguyễn xuân Tụ (Hà Sĩ Phu) nhận xét
rằng: “Phương án xã hội dân chủ là phương án trung dung. Tuy trung dung
nhưng vẫn đòi hỏi sự dũng cảm và thật lòng, chứ không dùng mẹo
được. Cha Ông chúng ta bảo “Thật thà là cha quỷ quái”. Kinh tế thị trường
theo định hướng dân chủ thế thôi, dân chấp nhận ngay, vì như thế cũng
chính là dân chủ đa nguyên pháp trị”. Và một chuyên gia kinh tế, TS Nguyễn
Xuân Nghĩa cũng nghĩ rằng ĐCSVN phải thay đổi tư duy và cơ cấu. Phải chấp
nhận Kinh Tế Thị Trường với Định Hướng Dân Chủ. Như về kinh tế phải để tự
do kinh tế từ dưới bùng lên, giải phóng người dân, tự do sinh hoạt không
hạn chế, đối xử công bằng giữa các địa phương. Về chính trị, nhà nước phải
giảm bớt sụ can thiệp vào guồng máy kinh tế nhưng tăng cường chức năng
là luật và thi hành luật và chấm dứt độc quyền cai trị. (RFA, 6-7-05)
Nội dung trong mô hình “Xã Hội Dân Chủ” tại các nước Bắc âu mà các trí
thức và chuyên gia Việt Nam đang cổ võ, có thấp thoáng kèm theo hình
ảnh con người có “tình và chí” như “dũng cảm”, “thật lòng”, đoàn
kết”, “trách nhiệm”, “trong sáng”, vân vân … Nhưng theo Ông Hà Sĩ Phu
thì “Đoàn kết là tập hợp những yếu tố khác nhau, các yếu tố đó muốn gia
nhập khối đoàn kết chung, thì anh nào cũng phải khoan dung. Đảng khoan
dung cho những người khác Đảng, và những người khác Đảng cũng phải
khoan dung với Đảng. Chứ đây không phải là sự khoan dung của người trên
với người dưới, của kẻ cầm quyền đối với người không có quyền. Nghĩa là

cùng bình đẳng mà khoan dung cho nhau, chứ không có chuyện Đảng thống
soái hết rồi mở lòng ban sự khoan dung cho người nầy người nọ như vua
chúa phong kiến (RFI, 2005).
Như vậy, liệu khi đưa vào Việt Nam thì cái hình ảnh con người có “tình và
chí” còn hiện diện trong mô hình XHDC nầy hay không? Nếu không
còn, thì mô hình nầy lại chỉ là mớ lý thuyết suông giống như các mô hình
khác, đặc biệt như Hiến {háp 1992 của Việt Nam hiện giờ, chỉ là một mảnh
giấy không hồn. Điều 69 Hiến Pháp quy định “công dân có quyền tự do ngôn
luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu
tìnhtheo qui định của pháp luật”. Trên thực tế, chính quyền Việt Nam đã vi
phạm trầm trọng điều 69 của Hiến Pháp bằng điều 4 của Hiến Pháp, do
chính họ soạn thảo và ban hành. Là một lý thuyết suông, “Xã Hội Dân Chủ”
Bắc Âu cũng lại giống như “Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa”, thiếu “tình và
chí” nên không có khả năng huy động được những nghị lực thâm sâu của
con người. Và vì muốn “cưởng hành”, như triwet61 gia Kim Định đã nói, lại
phải dùng đến “mưu gian đạo đức” như lời hứa cuội, kèm thêm khủng bố
như TS Nguyễn Xuân Tụ vừa trình bày. Tóm lại, đúng như Chủ Nghĩa Nhân
Vị chủ trương, con người nằm trong cơ cấu mới là nguyên nhân cốt
cán. Chuyển đổi cơ cấu chỉ là chữa bệnh ngoài da.
Để chứng minh, sử gia, ĐCSVN cứ giữ nguyên mô hình “Kinh Tế Thị Trường
theo Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa” nhưng hãy đưa ra một thành phần
lãnh đạo thực sự “dũng cảm, thật lòng, đoàn kết, trách nhiệm, trong
sáng, vân vân…” để làm gương dẫn dắt quần chúng. Trong trường hợp
những người lãnh đạo không đủ nghị lực và can đảm của những con người
đã tu thân để thực hành các đức tính nầy, thì hãy nhờ tới nhân dân và cơ
quan truyền thông tiếp sức, bằng cách cho họ quyền TỰ DO thực sự qui
định trong điều 69 Hiến Pháp, để phê phán,khuyến khích và can ngăn
lãnh đạo đừng làm việc hại dân hại nước. Dược như vậy, tôi tin rằng chỉ
trong một thời gian ngắn, mộ hình “Định Hướng XHCN” mà Đảng chọn, sẽ
không thua mô hình “Xã Hội Dân Chủ” Bắc Âu.
Nếu đúng, thì cái giải pháp con người Bắc Âu nầy cũng giống giải pháp Nhân
Vị mà Ông Diệm và Ông Nhu đã cổ võ hồi giữa thế kỷ 20, là mô hình “Xã Hội
Dân Chủ Nhân Vị” với những sắc thái đặc biệt của nền văn hóa cổ truyền
Việt Nam, là “một chính quyền của Phúc Lợi” (Good Government) đã được
thử nghiệm ở Miền Nam Việt Nam từ 1954-1963: kinh tế thị trường với sự
can thiệp mền dẻo của một chính phủ phúc lợi, thực hiện công bằng xã hội
và dân chủ thực sự ở hạ tầng cơ sở với định hướng dân chủ trên thượng tầng
cấu trúc. Trọng điểm của chiến lược dân chủ hóa Nhân Vị là từ dưới bung lên
như TS Nguyễn Xuân Nghĩa vừa trình bầy. Tuy nhiên, Ông Diệm nhấn mạnh
rằng mô hình nầy hữu hiệu là vì được xây dựng trên những giá trị độc đáo
của Văn Hóa: (a)”nó được dung hòa với thực tại” và (b) “quan niệm thiện ích

chung được những người trong chính quyền và ngoài dân chúng thực sự tôn
trọng”.
Trong cuốn sách Democracy and Culture, lý thuyết gia về Dân Chủ David
Easton cũng viết:
“Muốn hiểu rõ được cái mức thực dụng và hữu hiệu của một hệ thống chính
trị, chúng ta cần phải nhìn nhận một sự thật hiển nhiên, đó là, tất cả những
gì xảy ra trong nội bộ của guồng máy chính trị đều do nỗ lực của những
người nằm trong guồng máy đó, đương đầu với hoàn thực tại đang thay
đổi”.”Much light can be shed on the working of a political system if we take
into account the fact that much of what happens within a system has its
birth in effort of the members of a system to cope with the changing
environment” (1990)
Như vậy Ông Ngô Đình Diệm và David Easton đều có cái nhìn giống nhau về
những vấn đề mà các chuyên gia và trí thức Việt Nam đang tranh cãi. Câu
trả lời: múc độ hữu hiệu của một mô hình chính trị không phải là do
CƠ CẤU mà là do CON NGƯỜI ở trong cơ cấu ấy.
7 – Kết Luận.
Chủ Nghĩa Nhân Vị được xây dựng trên căn bản Tâm Linh: đức nhân và lý
tưởng Thái Hòa của Việt Nho. Đứng trên mặt triết học nhận thức, nó nhận
diện và đề cao giá trị và vị trí của con người. Là một chủ thuyết chính trị, nó
chủ trương phát triển giá trị và vị trí nầy đến mức cao nhất; chính quyền có
bổ phận tạo điều kiện thuận lợi và làm gương để hướng dẫn dân chúng (cá
nhân và cộng đồng) đạt đến mục tiêu nầy.
Vì thế, Chủ Nghĩa Nhân Vị khác hẳn với khuynh hướng duy tâm của Tây
Phương và đối đầu với Duy Vật của Karl Marx, là lý thuyết suông không thức
dụng và khoa học (Nguyễn Xuân Hồng 1956, tr.98). Dựa trên lý tưởng Thái
Hòa, Ông Diệm đã đưa ra một mô hình mới lạ mà Ông gọi là “con đ7o72ng
của tiến bộ”. Đó là một tổng hợp của những giá trị tốt đẹp nhất của Âu Tây
và Á Đông: trên thượng tầng cấu trúc quốc gia là một chế độ dân chủ pháp
trị kiểu Tây Phương được điều hòa để phù hợp với thực tại của đất nước bằng
một bản hiến pháp dự trù dành cho hành pháp nhiều quyền lực cần thiết. Ở
hạ tầng cơ sở là một nên dân chủ thật sự, với một hệ thống ấp Chiến Lược
mô phỏng theo hình thức làng xã cổ truyền Việt Nam và tiến dần đến tự trị
về mọi mặt.
Hoài bão của hai người khai sinh ra chủ Nghĩa Nhân Vị là muốn chuẩn bị để
mở đường đưa xã hội Việt Nam tiến vào kỷ nguyên hậu kỹ nghệ qua

việctai1 trang bị cho mỗi con người Việt Nam một đời sống đạo đức, để xây
dựng lại và phát triển nguồn vốn xã hội đã bị phá sản sau những năm dài
dô hộ của Tàu, Tây, và nhất là hậu quả “đào tận gốc, tróc tận rễ” do XHCN
của người Việt Nam Cộng Sản để lại. Chủ Nghĩa Nhân Vị muốn dẫn đường
đưa con người Việt Nam trở về mái nhà thân quen của họ, đó là cái xã hội có
một hệ thống đạo đức rất hữu hiệu, một cuộc sống phong lưu nhàn tản, là di
sản văn hóa vĩnh cửu của người Việt Nam.
Dù Chủ Nghĩa Nhân Vị mới chỉ được thử nghiệm trong một thời gian ngắn ở
miến Nam Việt Nam, nhưng trong lãnh vực lý thuyết hàn lâm, Chủ Nghĩa
Nhân Vị có một giá trị đóng góp lâu dài và quan trọng vào công cuộc phát
triển con người nói chung và đặc biệt là giải pháp dân chủ hóa đặt trên căn
bản “sở hữu hóa vô sản – cơm no áo ấm”. Chủ Nghĩa Nhân vị còn cống hiến
một căn bản tư duy mới để dung hòa tư tưởng “ai thắng ai” của hệ-thống
triết học duy lý niệm. Muốn chung sống hòa bình, cùng nhau tồn tại và tiến
bo6, Chủ Nghĩa Nhân Vị cổ võ cho một hệ thống tư duy xây dựng trên lý
thuyết Tâm Linh, THÁI HÒA.
Mô hình “con người biết tu thân” của Chủ Nghĩa Nhân Vị đưa ra nhằm giải
quyết tận gốc mọi khủng hoảng kinh tế xã hội và chính trị trong đời sống
hằng ngày, đáng được các nhà làm chính sách tham khảo kỹ lưỡng. Cuối
cùng, Chủ Nghĩa Nhân Vị là một đóng góp quan trọng vào ngành chính trị
học đặc biệt là vấn nạn về dân chủ hóa tại các quốc gia lạc hậu và nghèo
khổ. Giải pháp mà Ông Diệm đưa ra là xây dựng một chế độ (dân chủ)
đạo đức.Chiến lược xây dưng dân chủ được thực hiện bằng hai hai cuộc
cách mạng xẩy ra cùng một lúc, với dân-chủ hình thức ở thượng tầng cấu
trúc và dân chủ thật sự ở hạ tầng cơ sở. Chiến lược nầy vẫn còn giá trị thực
hành, có thể giải quyết vấn đề dân chủ hóa và chiến lược “xóa đói giảm
nghèo” tại Việt Nam hiện nay, đáng được mọi người lưu tâm.
Tại sao chúng ta lại phải đi mãi đến Bắc Âu để tìm kiếm một mô hình, trong
khi nó nằm sẳn trong kho tàn của Tổ Tiên, sao lại không lấy ra mà xử dụng?
Tại asao lại phải hướng ra ngoài, đi khắp thế giới tìm một “lý thuyết suông”
để thử nghiệm? Ở miền Nam (1955-1963) trong các khu dinh điền, khu trù
mật, ấp chiến lược, vân vân … người dân nghèo đã từng có được một mảnh
ruộng, một miếng vườn, một căn nhà và một đời sống yên bình ấm no, con
cái được ăn học, đau ốm đã có nhà thương thí. Có phải đây là cái xã hội mà
chúng ta đang mong muốn thực hiện? Dẫn chứng trên đây cũng cho thấy
Ông Diệm đã “bắt mạch” đúng bệnh trạng của Việt Nam và liều thuốc “chủ
Nghĩa Nhân Vị” đã tỏ ra hữu hiệu, ít là trong lãnh vực kinh tế xã hội. Nhưng
có lẽ “Bụt nhà không thiêng” nên người ta không ngó ngàng gì đến cái di sản
dân tộc nầy? Sẽ không bao giờ tìm được một mô-hình hữu hiệu một
khi con người lãnh đạo của Việt Nam chưa biết tu thân, tề gia.

Đối với các bạn trẻ, thế hệ lãnh đạo tương lai của dân tộc, Chủ Nghĩa Nhân
Vị là một tài liệu tham khảo hữu ích và cần thiết cho việc học tập và tìm
kiếm những giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam hiện nay. Di sản tiền
nhân là chỗ dựa vũng chắc và phù hợp với tình tự dân tộc. Chối bỏ nó
là đi xa gốc rễ, sẽ mất định hướng và lạc lối. Dưa trên di sản tốt đẹp của
Cha Ông, các bạn sẽ tạo nên một hệ thống lãnh đạo mới với một định hướng
rõ rệt. Ngoài ra bài học lịch sử của thế kỷ vừa qua nhắc nhở các bạn
rằng: độc lập, tự do và dân chủ không phải là món quà của Ông già
Noel và không có một chế độ chính trị nào có thể đem lại cho mình
nếu tự mình không bền bỉ đấu tranh với chính mình, tôn trong nhân
phẩm của mình và giá trị thiện ích của cộng đồng. Tìm về cội nguồn
chính là mở lại con đường truyền thừa lãnh đạo đất nước.
Cuối cùng là một bài học từ cái chết của hai người sinh ra Chủ Nghĩa Nhân
Vị: Lãnh Đạo Việt Nam trong tương lai cần phải lấy lý tưởng THÁI HÒA làm
căn bản thiết lập ra những định chế hữu hiệu làm đối trọng (counter
banlance) với loại chính trị “Thực Tiễn [Realpolitik]”, để ngăn ngừa những
hành động phi dân chủ, phi nhân bản và coi thường luật pháp của những kẻ
cuồng tín lạm dụng quyền lực. Các định chế nầy còn ngăn ngừa sự phung
phí nhân vật lực của đất nước và sự gián đoạn về lãnh đạo quốc gia trong
tương lai.
Ông Cao Xuân Vỹ nói với tôi: “Không có Ông Diệm,không có Việt-Nam CộngHòa” (17-3-1995). Thú thật lúc đó tôi cho rằng “Ông Vỹ nói hơi quá chăng?”.
Nhưng khi nhìn lại lịch sử, đặc biệt khi đọc lại hồi ký của Ông Bảo Đại và
những tài liệu về Bang Giao quốc Tế tong giai đoạn Chiến Tranh Lạnh 19451975, với các văn kiện như Hiếp Định Genève 1954, Hiệp Định Ba Lê
1973, The Pentagon Papers (Vol. I) và các “memos” ghi lại nội dung những
cuộc đối thoại giữa Ngoại Trưởng Henry Kissinger của Hoa Kỳ và TT Chu Ân
Lai của Trung Cộng, thì câu nói nầy hoàn toàn có căn cứ. Ví dụ, nếu Ông ngô
Đình Diệm không chịu nghe theo yêu cầu của Hội Đồng Nhân Dân Cách
Mạng (Nhị Lang 1990), quyết tâm truất phế Bảo Đại và biến Nam Việt Nam
thành một nước Cộng Hòa, thì cuộc tổng tuyển cử tái thống nhất Việt Nam
được người Mỹ trù liệu trong Hiệp Định Genève 1954, đã diễn ra vào tháng
Bảy năm 1956 và miền Nam Việt Nam đã nằm dưới ách đô hộ của Hồ Chí
Minh và đảng CSVN rồi. Thật ra Ông Vỹ muốn ám chỉ rằngsự hiện hữu của
Việt Nam Cộng Hòa đã giúp cho dân chúng miền Nam thoát khỏi cái
họa đẩm máu của cuộc “cải cách ruộng đất”, và trí thức miền Nam
thaot1 đước vụ án “Nhân Văn Giai Phẩm” mà ĐCSVN đã thi hành ở
ngoài Bắc. Ngoài ra, miền Nam Việt Nam đã được hưởng thêm 20
năm sống trong tự do, trong khi ở ngoài Bắc dân chúng sống trong tù
ngục với chế độ bao cấp, không khác gì súc vật. Nhưng sự thật lịch sử
cũng không thể quên được, đó là “Không có Ông Ngô Đình Diệm và Ông
Ngô đình Nhu, không có Chủ Nghĩa Nhân Vị”, và tôi cũng không có

được cái vinh dự viết và gởi bài nầy đến quí vị độc giả, những người
đã và đang trăn trở thao thức vì vận nước nổi trôi!
E. Mounier nói “Đôi khi lịch sử cũng ban thưởng cho những kẻ cứng
đầu và một hòn đá đặt đúng chỗ cũng có thể xoay chuyển cả một
gòng nước”. Rất tiếc, Ông Diệm và Chủ Nghĩa Nhân Vị của Ông đã xuất
hiện ở một nơi và vào một thời điểm đáng lẽ không nên xuất hiện. Nhưng
Ông đã hạ quyết tâm, “chọn con đường hy-sinh để bênh vực phẩm
giá con người”. Đó là những gì mà Ông đã thức hiện được trong hoàn cảnh
hoàn toàn cô lập và khó khăn của miền Nam Việt Nam lúc bấy giờ, chỉ còn
nhờ vào sự quyết tâm và khả năng lãnh đạo của Ông và cần phải lưu lại
trong sử sách một cách công bằng và trung thức.
Nhà thơ W. H. Auden viết: “Lịch sử đối với kẻ bại trận, chỉ có thể ngửa mặt
lên than “Trời”, nhưng chẳng giúp được gì cho họ mà cũng không thể tha thứ
cho họ”. Tuy nhiên tôi tin rằng, người ta có thể hủy diệt Chủ Nghĩa Nhân Vị
và hai người khai sinh ra nó, nhưng không thể cướp đi những giá trị thuộc về
họ. Do đó trên căn bản đạo đức nghề nghiệp, các sử gia có bổn phận
đem trả lại những gì thuộc về hai Ông Ngộ Đình Diệm và Ngô Đình
Nhu và nền Đệ Nhất Cộng Hòa.
Viết cho Lễ Tưởng Niệm Tổng Thống Ngô Đình Diệm 2007
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NĂM NGƯỜI TRONG ĐỜI TỔNG THỐNG DIỆM
Lý Nguyên Diệu
Tiếp nối vua Bảo Đại của triều đình nhà Nguyễn, ông Ngô Đình Diệm là vị
Tổng thống đầu tiên của miền Nam Việt Nam. Trong dòng lịch sử giải thực
cuồn cuộn sau đệ nhị thế chiến, ông đã đến và ông đã đi sau 9 năm cầm
quyền như một vị quan lại đi trong mưa bão mà hai tay thì giữ chặt cái mũ
cánh chuồn sơn son thếp vàng trên đầu. Tính lại thì trong cuộc đời 62 năm
của ông, ta thấy có năm người cũng đã đến và đã đi qua đời ông như một
duyên nghiệp của định mệnh.
Điều đặc biệt về năm người nầy là một nhóm gồm hai người biết rất thấu
đáo về ông Diệm, một nhóm hai người khác thì biết rất sơ lược về ông, và
một người chỉ biết vừa đủ để quyết định số mạng của ông dựa trên thực tế
chính trị và đòi hỏi lịch sử của miền Nam vào đầu thập niên 1960 của thế kỹ
trước. Ôn lại mối liên hệ của năm người nầy với ông Diệm cũng là một cách
nhìn ở chiều kích khác để phân tích một giai đoạn lịch sử cho được chính xác
và đầy đủ hơn.
■ Trong nhóm năm người nầy, ông Đỗ Mậu (1918-2002, Quảng Bình) là
người biết và ủng hộ ông Diệm sớm nhất. Kể từ năm 1942, khi ông Diệm
còn là một vị Thượng Thư về hưu tìm cách chống thực dân Pháp qua
đảng Đại Việt Phục Hưng với khuôn mặt lãnh đạo biểu tượng là Hoàng thân
Cường Để, cháu 5 đời của Hoàng tử (Nguyễn Phúc) Cảnh, ở Nhật. Ông Mậu,
lúc đó là huấn luyện viên tại Trung tâm Huấn luyện Hạ sĩ quan quân đội Việt
Nam ở Huế, đã quyết định theo ông Diệm chống Pháp dành độc lập. Và từ đó
là một chuổi dài những tháng ngày gian truân của cả hai người đối đầu với
thực dân Pháp và quân đội Việt Minh cho đến năm 1954. Sau đó, khi ông
Diệm từ hải ngoại về nước thiết lập chế độ Cộng Hoà trong chín năm sóng
gió, thì ông Mậu đã góp phần xây dựng nền Cọng hòa đó qua Phong trào
Cách mạng Quốc gia, qua Quân ủy đảngCần Lao, và qua 5 năm trách nhiệm
điều hành Nha An ninh Quân đội. Cho đến năm 1963, sau 21 năm cộng tác
mật thiết với ông Diệm xuyên qua mọi thăng trầm để phục vụ tổ quốc, ông
Mậu đã phải quyết định từ bỏ ông-Diệm-cởi-ấn-từ-quan để cùng với quân
dân miền Nam tổ chức chống lại ông-Diệm-độc-tài-gia-đình-trị trong một
cuộc chính biến hợp lòng dân và hợp thời đại.
■ Người thứ hai là bác sĩ Trần Kim Tuyến (1925-1995, Thanh Hóa), đã gặp
gỡ ông Ngô Đình Nhu từ năm 1946 trong một cuộc trốn chạy Việt Minh
tưởng đã chấm dứt trong tuyệt lộ. Nhưng thời gian ông Tuyến thực sự hợp
tác với gia đình nhà Ngô thì chẳn chòi 9 năm từ mùa Hè 1954 cho đến mùa
Hè 1963. Trong 9 năm đó của Đệ Nhất Cọng Hoà, ông Tuyến được dân miền

Nam, nhất là giới trí thức hoạt động chính trị trong hay ngoài các đảng phái
quốc gia, coi như là người nắm quyền sinh sát thứ tư sau ba anh em ông
Ngô Đình Diệm, Nhu và Cẩn với chức vụ Giám đốcSở Nghiên cứu Chính trị và
Xã hội phủ Tổng thống. Tượng trưng rõ nét cho mối liên hệ chặt chẽ và gần
gủi giữa hai ông Nhu, ông Diệm với ông Tuyến là văn phòng uy quyền của
chính ông Tuyến được đặt ngay trong khuôn viên phủ Tổng thống. Bản chất
tình báo và chính trị của công việc cũng đã làm cho vị trí và vai trò của ông
Tuyến còn quan trọng hơn bất cứ vị bộ trưởng, tướng tá nào khác trong sự
hiểu biết sâu xa những điểm mạnh và yếu, điểm đúng và sai của chính phủ.
Nếu ông Tuyến đã im lặng đồng lõa hoặc quyết tâm ủng hộ chế độ thì chắc
chắn ông sẽ tiếp tục vinh thân phì gia, nhưng bác sĩ Tuyến, cũng như ông Đỗ
Mậu, đã thấy rõ hơn ai khác, nguy cơ của chế độ, kéo theo nguy cơ của miền
Nam, đang bị một gia đình độc tài đưa vào con đường tự hủy. Với phân tách
chiến lược đó, ông Tuyến đã cùng một số đồng chí đã lấy quyết định tổ chức
đảo chánh để chấm dứt một chế độ hư mục đến mức không còn có thể sửa
chữa được.
■ Người thứ ba là Hoà thượng Thích Quảng Đức (1897-1963, Khánh Hòa).
Vị chân sư nầy đến từ quận lỵ Ninh Hoà phiá Bắc Nha Trang hẳn là không
biết gì nhiều về vị Tổng thống “bao năm lê gót nơi quê người” hiện đang cầm
quyền ở thủ đô Sài Gòn. Cho đến khi những đàn áp của chính quyền trong
và sau lễ Phật Đản đọng lại thành những giọt nước cuối cùng làm cho cái
lưng của người Phật tử vốn đã oằn xuống và nay phải gãy đi, thì nhà sư già
đó mới quyết định giúp mở mắt chính quyền và toàn thế giới qua hành động
tự thiêu đại hùng đại bi với hy vọng ngọn lửa từ bi sẽ làm sáng cõi u minh để
chấm dứt một pháp nạn mà cũng là một quốc nạn. Di chúc của Hoà thượng
có một câu cho thấy giá trị căn bản của “lòng bác ái từ bi” cần phải có nơi vị
lãnh đạo quốc gia và câu nầy cũng là một nhắc nhở cho chính quyền Tổng
thống Diệm: Không thi hành “chánh sách bình đẳng tôn giáo” thì không thể
“giữ vững nước nhà”:
“Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, tôi trân trọng kính gởi lời cho Tổng
Thống Ngô Đình Diệm nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành
chánh sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thủa.”
■ Gần một tháng sau cuộc tự thiêu của Hoà thượng Thích Quảng Đức là cái
chết bi hùng của nhà văn hóa kiêm nhà cách mạng Nhất Linh Nguyễn
Tường Tam (1906-1963, Hải Dương). Sự nghiệp đấu tranh cho đất nước
của ông Nhất Linh không chỉ giới hạn trong những hoạt động chính trị đảng
phái mà còn lan rộng ra cả trong lãnh vực văn hoá qua những văn phẩm và
báo chí có định hướng cải cách xã hội của nhóm Tự Lực Văn Đoàn mà ông là
người sáng lập và dẫn đạo. (Xin mở một dấu ngoặc ở đây về khôn ngoan
chánh trị: Uy tín của Nhất Linh bao trùm đến mức ông Hồ Chí Minh cũng
phải chấp nhận ông làm Bộ trưởng Ngoại Giao trong Chính phủ Liên hiệp

Kháng chiến (1946). Trong khi ông Ngô Đình Diệm thì chẳng những không
mời hợp tác mà còn dùng tiểu xảo kiểm duyệt và dùng nhà phát hành Thống
Nhất để giết chết tờ Văn Hoá Ngày Naycủa nhóm ông Nhất Linh). Có thể nói
ông Nhất Linh và Tổng thống Diệm đã không có một tiếp xúc trực tiếp nào
cho đến cuộc đảo chánh năm 1960 của binh chủng Nhảy Dù mà hậu quả là
Nhất Linh bị đưa ra toà về tội “phản loạn”. Ông từ chối sự phán xét của toà
án của chế độ Diệm bằng cách tự tử vào đúng ngày kỷ niệm Song Thất (7/7)
của chế độ và để lại một tuyệt mệnh thư bắt đầu bằng 6 chữ quyết liệt: “Đời
tôi để lịch sử xử …”. Quyết định tự tử của ông thì triệt để và toàn diện đến
mức không những đã gây bàng hoàng cho từ các giáo sư Đại học Huế đến
các em nữ sinh Trưng Vương ở Sài Gòn mà còn tạo phẫn nộ cho cả giới quân
nhân xã thân chống Cọng để đưa đến cuộc đảo chánh như một phản ứng đặc
thù của thành phần mang chiến bào nầy.
"Ðời tôi để lịch sử xử, tôi không chịu để ai xử tôi cả. Việc bắt bớ và xử tội tất
cả các phần tử đối lập Quốc gia sẽ làm cho nước mất vào tay Cộng Sản là
một tội nặng. Tôi chống đối việc đó và tự hủy mình như hòa thượng Thích
Quảng Ðức tự thiêu để cảnh cáo những người chà đạp mọi thứ tự do”.
Cũng như di ngôn của Hoà Thượng Thích Quảng Đức, câu này của Nhất Linh
là một quy luật chính trị chính xác: Hể “chà đạp mọi thứ tự do” thì sẽ “làm
cho mất nước”.
Đến đây ta có thể thấy như một tình cờ hay một sắp đặt lịch sử cho chế độ
Ngô Đình Diệm của năm 1963: Hai người đã từng ủng hộ từ đầu (một là
Phật giáo gốc Quảng Bình, một là Công giáo gốc Thanh Hóa) lại ở trong lòng
chế độ nên thấy và biết rất rõ chế độ, thì đều đi đến cùng một phản ứng là
phải lật đổ chế độ đó. Còn hai người biết chế độ như hai nguời dân có ý thức,
từ vị trí quần chúng và ở góc độ văn hóa, thì dùng sinh mạng của chính họ
để mở mắt cho cả nước, cho cả thế giới đều hay.
■ Trong số những thành phần được mở mắt đó có quân đội Việt Nam Cộng
Hoà với TướngDương Văn Minh (1916-2001, Mỹ Tho), một lãnh đạo đầy uy
tín mà vận mệnh đất nước đã đẩy ông trở thành người thứ năm đi qua đời
ông Diệm. Từ năm 1955, ông Minh đã từ bỏ quân đội Pháp và quay lại ủng
hộ một ông Thủ tướng vốn từ hải ngoại trở về, thân cô thế cô trong một
vòng vây Bình Xuyên, Hoà Hảo, Cao Đài, và các nhóm cựu thần nhà Nguyễn.
Trong tình thế chông chênh chính trị đó của ông Diệm, ngoài ô dù chính trị
và tình báo của Mỹ lúc bấy giờ, thì chính những chiến thắng quân sự của
tướng Minh trong hai năm 1955-1956 đã là yếu tố quyết định cho công cuộc
bình định miền Nam thành một miền đất an toàn trong niềm tin của toàn
dân là ông Diệm đã có được cơ hội để dựng lên trên nền móng nầy một nước
giàu dân mạnh. Ông Diệm cũng đã ghi nhận công lao đó khi đứng trên thềm

dinh Độc Lập đón ông Minh từ Rừng Sát trở về sau chiến dịch Hoàng Diệu và
thăng ông lên chức tướng hai sao.
Nhưng sau vài năm ổn định, chế độ của ông Diệm đã thoái hoá và biến chất
thành một triều đình gia đình trị và Công giáo trị độc tài, tham nhũng tồi tệ
đến mức 18 nhân sĩ trí thức thuộc nhóm Tự Do Tiến Bộ đã phải lên tiếng
cảnh báo (tháng 8/1960), binh chủng Nhảy Dù đã phải nổi dậy (tháng
11/1960), phi công của Không Quân cũng ném bom chống đối (tháng 2
/1962). Trước đó, vào tháng 11/1961, tình hình an ninh trên toàn miền Nam
đã hoàn toàn suy sụp đến nỗi ông Diệm phải ban bố tình trạng khẩn cấp
trên toàn lãnh thổ (sắc lệnh 209-TTP) và chỉ 4 tháng sau (3/1962), ông
Diệm lại phải gửi thông điệp cho 92 quốc gia trên thế giới xin ủng hộ VNCH
chống Cọng sản xâm lăng.
Đã thế, hành động kỳ thị và đàn áp Phật giáo năm 1963 quá trắng trợn nên
đã làm tê liệt sức chiến đấu của người lính khiến cho tướng Minh không còn
có thể ủng hộ ông Diệm trong vị thế một người chứng kiến tình trạng thui
chột, phân hóa và thiếu hiệu quả của một quân lực mà ông là một trong
những nhân vật có trách nhiệm lãnh đạo. Quyết định tổ chức đảo chánh để
thay thế một chính quyền bất lực phải là một quyết định dứt khoát. Và ông
Minh đã dứt khoát khi người lính dưới quyền ông không còn chiến đấu cho tổ
quốc mà chỉ đứng trên đường phố để bảo vệ cho một chế độ độc tài mất
lòng dân và phản lại đồng minh trong công cuộc chống Cọng. Có thể nói nét
đặc thù của cuộc đời ông Minh là đã đóng những vai trò dứt điểm khi dòng
vận động lịch sử bị bế tắc. Từ dẹp loạn giáo phái năm 1956 qua lật đổ ông
Diệm năm 1963 đến đầu hàng cuộc chiến năm 1975, cả ba động thái đó đều
cho thấy khi thế cuộc đi vào đường cùng, ông Minh là người đi nước cờ cuối
cùng để “biến tắc thông”.
Bên cạnh năm người đặc biệt nầy, lịch sử cũng sẽ phải nói về năm người
khác đã đóng một vai trò oan nghiệt nhất trong cuộc đời của ông Ngô Đình
Diệm. Đó là ông anh “quyền huynh thế phụ” Tổng Giám mục Ngô Đình
Thục, ông em Cố Vấn Chính trị Ngô Đình Nhu, bà em dâu Đệ Nhất Phu
Nhân Trần Lệ Xuân và ông em út Cố Vấn Chỉ Đạo Miền Trung Ngô Đình
Cẩn. Họ chính là bốn người ruột thịt trong gia đình nhà Ngô mà ông Bộ
trưởng Phụ tá Quốc phòng Nguyễn Đình Thuần đã từng khẳng định đúng đắn
với người Mỹ trong giai đoạn đầu của cuộc khủng hoảng Phật giáo năm 1963
rằng “Tổng thống (Diệm) sẽ để cho gia đình của ông hũy diệt ông, không ai
còn có thể làm gì để ngăn được chuyện nầy” (“The president is going to let
the family ruin him, nobody can do anything to prevent it” – Trang 157, sách
“Why Vietnam Matters”, tác giả Rufus Phillips, Blue Jackets Books).
Còn lại người thứ năm trong gia đình đó phải chịu trách nhiệm nặng nhất và
lớn nhất cho sự sụp đổ của Ngô triều dĩ nhiên là chính ông Ngô Đình Diệm,

như được biếm họa lại một cách tài tình trong bià báo Tết nổi tiếng của hoạ
sĩ Nguyễn Gia Trí trên tờ nhật báo Tự Do số Xuân năm Canh Tý (1960), năm
tuổi của ông Diệm: Hình năm con chuột đang đục khoét trái dưa hấu miền
Nam đã vỡ ra nhiều mãnh.

B-

Chủ Thuyết Nhân Vị Và Giới Luật Yêu Thương (Gioan
13: 1-5; 12-15; 34)

Lm. Giuse Nguyễn Thái.
Garden Grove 3/11/2007

Cuộc chính biến xảy ra vào ngày mùng 1 tháng 11 năm 1963, lúc ấy tôi đã
9 tuổi. Tôi còn nhớ rất rõ, buổi chiều đứng tại sân nhà với những người
hàng xóm ở Bến Cát, Gò Vấp, Gia Định, gần phi trường Tân Sơn Nhất, nhìn
lên bầu trời hướng về phía Sài Gòn, những chiếc khu trục skyraider A1 đảo
lên, đảo xuống, lộn qua, lộn lại, rồi vừa đảo vừa lộn. Trong khi đó thì
đài phát thanh phát ra những bài nhạc quân hành. Nghe tiếng quân nhạc,
nhìn cảnh đảo lộn của những chiếc máy bay khu trục, cảm giác kinh hãi tự
nhiên của một đứa trẻ báo cho tôi biết là đất nước nguy khốn!
Quả đúng, sau đó thì chỉ trong vòng 2 năm trời, liên tục xảy ra 10 vụ đảo
chánh. Càng đảo chánh đất nước càng điên đảo! Đồng Đô la Mỹ được
tung vào với chủ nghĩa tư bản, cộng với sự gia tăng súng đạn của cộng sản
xâm nhập miền Nam Việt Nam đã đảo lộn tất cả mọi sự từ cơ cấu chính
quyền đến các giá trị đạo đức tinh thần của dân tộc Việt Nam. Đảo
lộn chính nghĩa. Đảo lộn lương tâm. Đảo lộn các giá trị. Đảo lộn bản
tính con người Việt Nam. Đảo lộncuộc sống yêu thương và an lành.
Hậu quả là ngày 30 tháng 4 năm 1975, chúng ta bị mất nước. Từ sau
những ngày mất nước ấy, rất nhiều lần tôi bị bắt đi biểu tình: Đả Đảo Đế
Quốc Mỹ! Đả Đảo Thiệu Kỳ! Rồi cả triệu người bỏ nước ra đi vượt biên
sang Đảo Guam, Đảo Palawan, Đảo Bi Đông, Đảo Sikiu… đểĐả Đảo
Cộng Sản chà đạp tự do, dân chủ và nhân phẩm!
Nhân ngày giỗ cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, cùng với các Bào Đệ và các
chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, nhìn lại toàn bộ bức tranh của quê
hương dân tộc Việt Nam, đối với tôi, khởi đi từ hình ảnh của những chiếc
khu trục skyraider A1 đảo lộn trên bầu trời thân yêu để làm đảo chánh,
đã dẫn đến bao nhiêu hệ lụy với chữ đảo!
Điều ngậm ngùi đau xót nhất cho tất cả chúng ta, những người Việt Nam
nhân ngày giỗ cố Tổng Thống hôm nay, đó không phải chỉ là mất đi cố
Tổng Thống, một lãnh tụ đạo đức, dũng cảm, cương trực, thương dân yêu
nước, chỉ biết có mưu cầu hạnh phúc của nhân dân; nhưng còn là mất đi
chính hạnh phúc và tương lai của dân tộc Việt Nam. Điều đau xót nhất đó

không phải chỉ là đảo chánh mà là tình trạng điên đảo của các giá trị đạo
đức, tình trạng băng hoạiđảo lộn phát xuất từ đời sống nội tâm con người.
Kính thưa quý vị và các bạn trẻ thân mến,
Trong bài “Chủ Nghĩa Nhân Vị: Con Đường Mới, Con Đường Của Tiến Bộ”,
Tiến Sĩ Nguyễn Ngọc Tấn đã trích lời của sử gia Henry Fairbanks tóm
lược cái sự thật lịch sử bằng lời lẽ khách quan, trong một bài báo tựa đề
“The Enigma of Ngô Đình Diệm”, được đăng trong tờ Commonweal như
sau:
“Ông Diệm tìm kiếm và khôi phục lại những giá trị cổ truyền làm
nền tảng cho giải pháp canh tân xứ sở trong khi đó những người
khác lại đi tìm những học thuyết ngoại lai… Dù sao đi nữa, Ông ta
vẫn là một người có cái nhìn sâu sắc về tương lai. Cả thế giới này
đều yêu mến các chiến sĩ dũng cảm và ai ai cũng phải nể trọng
những kẻ đeo đưổi một lý tưởng cao cả nào đó. Ông Diệm ao ước
thực hiện một nhà nước được xây dựng trên những giá trị cổ
truyền tốt đẹp nhất của Á Châu và Tây Phương, những đặc
điểm đúng đắn và khả thi nhất để phục vụ quyền lợi chung và tôn
trọng nhân phẩm. Ông Diệm cho rằng Xã Hội Chủ Nghĩa và Tư
Bản Chủ Nghĩa đều là những học thuyết cực đoan cần có một
hình thức trung gian, một lực lượng đứng giữa, nhằm tổng hợp
được những giá trị ưu tú nhất của cả hai để phục vụ cho lợi ích
chung: công bằng đối với người này là tự do của kẻ khác, cũng
như loại bỏ độc tài toàn chế và tinh thần vô trách nhiệm của
Chủ Nghĩa Cá Nhân.”
Phải, trải qua kinh nghiệm ngàn năm dựng nước, giữ nước và cứu quốc,
ông bà tổ tiên Việt Nam chúng ta đã để lại cho con cháu cái bí quyết thành
công qua thành ngữ “Thiên thời địa lợi nhân hòa”. Thành ngữ này dựa
trên quan niệm của Khổng Tử lấy ra từ Kinh Dịch diễn tả tương quan hòa
đồng giữa Trời, Đất và Con Người, qua lý tưởng Thái Hòa. Được giáo dục
bởi nền văn hóa Nho Giáo, hai anh em cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm và
Ngô Đình Nhu đã hệ thống hóa tư tưởng nhân bản này lại thành một chủ
thuyết lấy tên là “Chủ Nghĩa Nhân Vị”.
Sống với Nhân Vị là sống với lòng yêu thương như tổ tiên đã
dạy: “Thương người như thể thương thân”. Đó là sống đạo lý làm
người, là sống cho ra cái phẩm hạnh cao quý của con người. Đó là sống với
chữ tâm của “Tiết trực tâm hư”, chữ tâm như cụ Nguyễn Du đã khuyên
dạy: “Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.” Đó
là phải biết đặt mình hòa hợp vào đúng vị trí của mình đối với Thiên Chúa

- Thiên; đối với Tổ Quốc, Quê Hương, Đất Nước - Địa; đối với Nhân Dân,
Đồng Bào - Nhân.
Sự điên đảo của xã hội hiện nay là thay vì đầu đội Trời, chân đạp đất, tay
ôm lấy nhau trong tình người thái hòa thì người ta đảo lộn tất cả!
a- Thiên là Trời cũng chẳng còn biết kính trọng nữa, mà:
“Tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già..”
“Ông Trời hãy dẹp một bên, để cho nộng hội tiến lên làm Trời!”
b- Địa là quê hương, tổ quốc, đất nước, nhưng ngày nay thì:
“Tổ quốc với chẳng tổ cò
Nơi nào no ấm ta dò ta bay”
c- Còn con người với nhau thì coi nhau như lang sói, đầy đấu tranh, tham
nhũng:
“Thanh cha, thanh mẹ, thanh dì
Hễ có phong bì thì lại thanh-kiu”.
Trích dẫn lời dân gian, ĐHY Mẫn đã nhận xét cái bậc thang giá trị đạo đức
của xã hội Việt Nam hiện thời là: “Ngày nay nhân phẩm xuống giá rồi.
Chỉ có thực phẩm lên giá thôi. Lương tâmgiá bèo hơn lương thực. Chân
lý, chân giò một giá thôi!”
Hơn ai hết, cố tổng thống và bào huynh đã sớm biết rằng cuộc chiến tranh
ở Việt Nam sẽ đưa dân tộc đến tình trạng điên đảo về đạo đức như vậy.
Đó là cuộc chiến của chính nghĩa chống lại ý thức hệ cộng sản, tư bản chủ
nghĩa, và cả cá nhân chủ nghĩa đang muốn chà đạp nhân phẩm cao quý
của con người bằng mọi cách. Bởi thế, nhị vị không chỉ chủ trương
thuyết Nhân Vị, nhưng đã sống và chết cho giá trị của Nhân Vị như một
tấm gương làm thức tỉnh lương tâm dân tộc.
Quả vậy, sống là chọn lựa. Mà chọn lựa là phải hy sinh. Cả cuộc đời của Cố
Tổng Thống là một chuỗi những chọn lựa dựa vào bậc thang giá trị của
Nhân Vị và đã chấp nhận hy sinh cho sự chọn lựa của mình: vì Thiên Chúa,
vì tổ quốc, vì nhân dân.
1- Vì Thiên Chúa, khi đứng trước tượng Thánh Giá, cố Tổng Thống đã
lãnh trách nhiệm gánh vác đất nước trong lúc lâm nguy theo lời mời gọi
của Cựu Hoàng Bảo Đại.
Kể từ lúc đó, cố Tổng Thống đã gặp vô vàn trở ngại. Đúng là thập giá Chúa
trao ban. Tất cả mọi phe phái, mọi phía đều trở thành đối nghịch! Tuy vậy,
ngài đã trung thành ôm lấy cây thập giá đó. Ngay cả giây phút nguy kịch

nhất của cuộc đời mình, đứng trước sự phản loạn của các tướng lãnh, ngài
vẫn trung thành, phó thác trong bàn tay Thiên Chúa mà tham dự Thánh
Lễ. Khi bị giết, ngài chẳng có gì ngoài Mình Thánh Chúa vừa rước lấy, và
cỗ tràng hạt Mân Côi trong túi áo!
Còn gì để nói về lòng trung thành, tin tưởng, hy vọng, và tràn đầy yêu
thương của cố Tổng Thống đối với Thiên Chúa, Đấng đã mời gọi và trao
ban thập giá cho mình nữa?
Cụ Cao Xuân Vĩ thắc mắc rằng tại sao Giáo Hội Công Giáo chưa phong
thánh cho ngài. Giáo hội chưa phong thánh, nhưng cố Tổng Thống đã là
thánh trong lòng muôn người Việt Nam chân chính yêu tự do, độc lập và
chính nghĩa quốc gia. Ngài đã được coi là thánh ngay trong lòng của những
ai thắc mắc và của những ai ngưỡng mộ ngài.
2- Vì Tổ Quốc mà cố Tổng Thống đã “vị quốc vong thân”. Vì chủ quyền
độc lập của quốc gia mà ngài phải hy sinh. Ngài đã từ khước lời đề nghị
của đại sứ Mỹ muốn đưa ngài ra đi an toàn.
Cho đến nay, nếu phải so sánh cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm với những
nhà lãnh đạo cùng thời, thì hỏi rằng ai có lòng yêu dân tộc tổ quốc hơn ai?
Hồ Chí Minh trước khi chết mong rằng sẽ gặp Các Mác và Lênin ở bên kia
thế giới! Tại sao ông không muốn đi gặp các vị anh hùng dân tộc Việt
Nam, mà lại mong gặp hai ông ngoại quốc này? Bởi thế, người dân Việt
Nam vẫn nói với nhau rằng: “Người chết rồi thì chưa chôn, nhưng
người chôn rồi thì chưa chết!” Tuy đã khuất, nhưng tinh thần Ngô Đình
Diệm vẫn còn sống mãi mãi trong lòng những người Việt Nam chân chính.
3- Vì nhân dân: một điều lịch sử phải khách quan ghi nhận là từ khi lãnh
trách nhiệm, 1954- 1963, trong 9 năm trời, với chủ thuyết Nhân Vị làm
nền tảng, thời Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo của Cố Tổng
Thống Ngô Đình Diệm đã đạt được những thành quả lớn lao nhất về mọi
lãnh vực. Đất nước phồn thịnh, dân chúng hạnh phúc ấm no.
Quả vậy, qua chủ nghĩa Nhân Vị, Cố Tống Thống đã đối xử với tất cả mọi
người bằng tấm lòng nhân ái, ngay cả kẻ thù, kẻ đối nghịch, kẻ chủ mưu
muốn giết hại mình.
Yêu thương kẻ thù là một nhân đức siêu nhiên của Kitô Giáo được thể hiện
nơi các bậc thánh nhân. Không phải bản tính tự nhiên mà con người có thể
thi hành được điều này. Trong bài Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu đã rửa
chân cho các môn đệ của mình, trong đó có Giuđa, kẻ phản bội Thầy.

Khi Chúa Giêsu cúi xuống mà rửa chân cho các môn đệ là để đốt lên ngọn
lửa Nhân Vị, nhân ái, yêu thương, tha thứ trong trái tim của họ. Ngài đã
tự hạ thấp mình xuống để nâng cái Nhân Vị, phẩm giá của con người lên
đúng tầm mức phải có của con người. Sứ mạng của Ngài xuống trần gian
là để cứu chuộc con người bằng cách nâng cao nhân phẩm và giá trị siêu
việt của con người lên. Chính Ngài đã chết để bảo vệ cho nhân phẩm cao
quý đó, và để cho nhân loại thấy rằng vinh quang Thiên Chúa chính là khi
nhân phẩm con người được tôn trọng. Vinh quang Thiên Chúa hệ tại sự
cao trọng của con người.
Yêu mến và phục vụ cho phẩm giá của con người là điều Chúa Giêsu đã
dạy và đã làm: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu
thương anh em”. Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã đi theo giá trị của
Tin Mừng, đã bước theo từng bước chân của Chúa. Lời Chúa như hạt giống
đã mọc lên trong tâm hồn Nho Giáo, đã hội nhập vào văn hóa Việt Nam,
đã chắp cánh cho đạo làm người, lòng ái quốc thương dân và các giá trị
tinh thần cao quý của tổ tiên Việt Nam truyền lại.
Kính thưa quý vị và các bạn trẻ,
Trong buổi lễ nhậm chức Thủ Tướng vào tháng 7 năm 1954, cố Tổng
Thống Ngô Đình Diệm đã kêu gọi dân chúng: “Dân tộc Việt Nam đã bị
lạm dụng từ lâu, nay đang đi tìm lối đi, một đường lối chắc chắn
dẫn họ đạt tới những lý tưởng nồng nhiệt khát khao từ lâu.” Ngày
nay, sau hơn nửa thế kỷ, chúng ta và các bạn trẻ cũng lại đang thao thức
và băn khoăn đi tìm lối đi cho dân tộc, cho chính mình và tương lai của con
cháu.
Hẳn ai cũng phải nhận thấy rằng, dù muốn chủ trương đường lối hay đạo
lý nào đi nữa, điều cần phải làm ngay, là chấm dứt tình trạng đạo
đức điên đảo hiện nay. Các thứ chủ nghĩa như những món hàng giữa “chợ
đời” đang chà đạp nhân phẩm trên đất nước Việt Nam, trong các tâm hồn
Việt Nam và nhân cách của con người Việt Nam. Cảnh “Chợ Đời” đó được
Lê Diễn Đức mô tả thế này:
...Và chợ đời vẫn tấp nập ngược xuôi
Những kẻ giả nghĩa, giả tình vẫn nhởn nhơ chảnh choẹ
Bội tín trở thành thông lệ
Dối lừa như chuyện đương nhiên
Mọi giá trị đều được đếm bằng tiền
Thiện, ác mập mờ trong cuộc chơi với quỷ!
Tôi cứ quẩn quanh trong niềm suy nghĩ
Có phải vì tất cả bởi mưu sinh
Có phải chăng ta đánh mất chính mình

Có phải nơi đây là miền Đất Hứa
Có phải quê hương ta chẳng còn gì nữa
Mà nhân tâm bị huỷ hoại thế này?
Đất lành ơi, ta biết đậu đâu đây?
(Chợ Đời - Warsaw, Ba Lan, 1998-1999.)
Nhân ngày tưởng niệm và ghi ơn Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, các Bào
Huynh, và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta cùng nhau nhìn lại
toàn bộ bức tranh quê hương dân tộc Việt Nam và những tia sáng hy vọng
phát ra từ chủ thuyết Nhân Vị và Tin Mừng của Chúa Giêsu, để lấy lại
tình trạng Thái Hòa, sự quân bình nội tâm cần thiết cho mỗi người chúng
ta.
Để được như vậy thì trước hết, chúng ta hãy vun trồng một nền Văn Hóa
Tử Tế. Tử tế với Trời, với quê hương đất nước, và tử tế với nhau. Văn Hóa
Tử Tế là nền tảng cho Văn Hóa Tình Thương và Nhân Vị. Phải biết tử tế
với nhau trước khi nói chuyện đoàn kết dân tộc. Không tử tế với nhau
được thì lời Chúa dạy bác ái, lời Phật dạy từ bi, lời cố Tổng Thống khuyên
nhủ thái hòa, cũng chỉ là khẩu hiệu lý thuyết trên môi miệng!
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quê hương yêu dấu và con người
Việt Nam trên khắp thế giới, qua lời bầu cử của cố Tổng Thống Gioan
Baotixita Ngô Đình Diệm, các Bào Đệ và các chiến sĩ VNCH vị quốc vong
thân. Xin các ngài hãy phù hộ cho đàn con cháu tha phương và tất cả mọi
người Việt Nam chân chính biết tử tế với nhau tìm ra phương thức hữu
hiệu xây dựng tình đoàn kết, bảo tồn các giá trị tinh thần của dân tộc,
đem lại tự do dân chủ và nhân phẩm cho mọi người.
Garden Grove 3/11/2007
Lm. Giuse Nguyễn Thái.

VI.CHÍNH KHÍ VIỆT: LỜI TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH
DIỆM: “ … HÃY NỐI CHÍ TÔI”
joe pham

Giờ đây thời gian không thể nói là chưa đủ dài; tài liệu lịch sử không thể nói
là thiếu. Những thực tế về Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam đã phải hy
sinh vì quá thật thà, cả tin, đã quá dư thừa để có thể rút ra bài học lịch
sử, đặt hướng đi cho Việt Nam nếu muốn có an bình, độc lập, tự do,
công bằng xã hội… và mọi tầng lớp nhân dân Việt Nam đều được
quan tâm đồng đều; những truyền thống văn hóa lịch sử của Việt
Nam được bảo tồn và phát triển…
Bài học lịch sử đó phải được THẲNG THẮN NHẬN THỨC LẠI những diễn
biến tại Việt Nam trong giai đoạn sau thế chiến thứ hai cho đến nay là 2014.
QUÁ TRÌNH DIỄN BIẾN
1/ Trong tay thực dân Pháp, vị vua cuối cùng của Nhà Nguyễn là Bảo Đại,
thực chất chỉ là một hôn quân, hoang tàng đàn điếm, và ngoan ngoãn trong

bàn tay thực dân Pháp.
Tháng 3, 1945, Phát Xít Nhật đảo chánh thực dân Pháp ở Đông Dương. Binh
lính thực dân Pháp bộc lộ hoàn toàn sự hèn hạ như tập đoàn Pétain ở chính
quốc trước Phát Xít Hitler.
Đối với Việt Nam, Phát Xít Nhật đã cho vào tầm ngắm trong âm mưu thực thi
giấc mộng Đại Đông Á. Cho nên chúng đã đỡ đẻ cho ra đời: tổ chức chính trị
với Đại Việt và Tôn Giáo với Đạo Cao Đài.
Đảo chính thực dân Pháp xong, Phát Xít Nhật trao lại quyền cho vua Bảo Đại
vì cái ông vua này có cũng như không, nhất là Phát Xít Nhật vẫn giữ về đối
ngoại và quốc phòng. Nghĩa là Việt Nam từ thân phận nô lệ trọn vẹn của
thực dân Pháp thành nô lệ bán phần cho Phát Xít Nhật mà thôi, bởi vì Phát
Xít Nhật đã biết ngày sụp đổ của chúng chỉ còn tính theo từng tháng!
Vua Bảo Đại trao cho Trần Trọng Kim lập chính phủ. Ông ta là một người
yêu nước, có nhiều công trạng trong ngành giáo dục nhưng không có bản
lãnh chính trị vào cái thời điểm quan trọng đó.
Chính vì thế, TRẦN TRỌNG KIM ĐÃ ĐƯA RA HAI CÁI LỆNH “YÊU
NƯỚC” THÀNH RA “HẠI NƯỚC” hệt như sự tích con trâu. Một vị thần đã
đổ hạt giống cỏ trước, đổ lúa giống sau. Cho nên cỏ mọc tràn lan, lúa không
còn chỗ mọc. Cái ông thần “đãng trí” đó phải mang kiếp trâu để ăn cỏ, kéo
cầy bừa trồng lúa cho loài người.
a)

Lệnh Thứ Nhất: Thả hết các tù nhân. Nhờ đó lũ cỏ dại việt gian

cộng sản Đông Dương mới có nhân lực để chiếm quyền lực của kẻ thả chúng
ra.
b)

Lệnh Thứ Hai: Huyền chức và truy tố các quan lại, hào lý bị kết

tội tham nhũng, nhất là lũ giúp giặc Nhật nhổ lúa của dân, trồng đay cho
chúng, khiến gần 2 triệu nông dân Bắc Việt Nam bị chết đói năm Ất Dậu
1945.
Vì thế bộ máy hành chính bị những khoảng trống vận hành. Việc làm “vô
chính trị” này đã giúp tên đại tội đồ Hồ Chí Minh khi cướp được cái ghế
chủ tịch của chính phủ Liên Hiệp với các đảng”Quốc Gia” của Nguyễn Hải

Thần, Vũ Hồng Khanh, Nguyễn Tường Tam… đã cho lệnh hoãn thi
hành. Nhờ thế chỉ cần một lời đề nghị trong cuộc họp chính phủ, một chữ
ký và nhân danh chính phủ, tên đại ma đầu VGCS Hồ Chí Minh đã nhận
được sự trung thành của đám quan lại, hào lý tham nhũng để điều khiển sự
vận hành của bộ máy hành chính có lợi tuyệt đối cho tổ chức việt gian cộng
sản Đông Dương, núp trong cái áo Việt Minh!
2/ Trong những bài bình luận trước, Chính Khí Việt đã chứng minh rằng sự
ngoan cố một cách tham lam và ngu xuẩn của thực dân Pháp khi chúng
quay lại Việt Nam, là nguyên nhân làm bùng lên ngọn lửa yêu nước truyền
thống của nhân dân Việt Nam. Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống bản thân và
tài sản nhiều đời tích luỹ được để phục vụ cho cuộc chiến tranh chống
Pháp. Sự cuồng nhiệt đó với lòng chân thành cho nên họ đã bị lèo lái bởi
tập đoàn việt gian cộng sản Đông Dương Hồ Chí Minh, được sự hỗ trợ của
những tên chính trị gia từ tâm khảm chỉ muốn làm tay sai để dựa dẫm hoàn
toàn vào ngoại bang, như bè lũ Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh,
Nguyễn Tường Tam… và những anh trí thức, văn nghệ sĩ hoang
tưởng…mù loà trí tuệ, đã cúc cung làm nô tài cho tên đại tội đồ Hồ Chí
Minh để hắn thực thi thành công việc lèo lái cuộc kháng chiến chống Pháp
thành cuộc chiến giành thuộc địa, bằng chính xương máu người Việt Nam
cho thực dân đỏ Leninist Nga Xô và Tàu Mao đối với ba nước Việt Nam, Lào,
Cam Bốt. Và cũng dịp đó, đại tội đồ Hồ Chí Minh đã sử dụng thành công
khẩu hiệu “tiểu thổ kháng chiến”, bước thứ nhất trong việc bần cùng hóa
toàn dân Việt Nam!
Cần lưu ý rằng:
a)

Phía cộng sản Đông Dương, từ tên đại tội đồ Hồ Chí Minh đến

những tên đảng viên cốt cán, loại trừ những người vì cái mồi “quyết tử
cho tổ quốc quyết sinh” mà vào đảng VGCS. Họ đã chết cho âm mưu của
tên đại VGCS Hồ Chí Minh, nên ai đó sống sót trong chiến đấu thì cũng bị đại
tội đồ Hồ Chí Minh và đồng bọn cho giết chết trong các cuộc gọi là “cách
mạng” của chúng. Những đứa được lưu dụng lại trong đảng VGCS là những

đứa chấp nhận tẩy não tốt, có hành động cụ thể biểu lộ sự trung thành tuyệt
đối như: Nguyễn Đình Thi, Bùi Bằng Đoàn, Bùi Tín, Đặng Văn Việt, Cù
Huy Cận, Xuân Diệu, Hoài Thanh, Ngyên Ngọc, Lưu Trọng Lư, Lưu
Hữu Phước, Huỳng Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Trần Duy Hưng, Phan Anh,
Phan Mỹ, Vũ Đình Hoè, Nguyễn Văn Huyên, Hoàng Đạo Thuý, Vũ Văn
Cẩn, Vũ Khiêu, Nguyễn Huy Tưởng, Tạ Quang Bửu, Tạ Quang Đạm,
Nguyễn Bá Thuyên, Trần Duy Hưng, Tô Hoài, Tô Hải….
Nghĩa là cái đảng VGCS và bộ máy nhà nước cùng toàn bộ hệ thống
chính trị của nó do Nga Xô và Tàu Mao chỉ đạo mọi mặt hoạt động và
xét duyệt nhân sự một cách toàn diện, kể từ sau Hiệp Định Geneve
1954 về Việt Nam. Từ địa phương tới trung ương KHÔNG MỘT ĐỨA NÀO
DO NHÂN DÂN VIỆT NAM BẦU RA, MÀ DO NGOẠI BANG QUYẾT
ĐỊNH!!!
b)

Phía gọi là “Quốc Gia” với quốc trưởng Bảo Đại thì nhân sự cũng

doThực Dân Pháp Quyết Định với sự hoạt động của một số đảng phái như
Đại Việt, VNQDĐ, Đại Việt Quốc Dân Đảng… Nghĩa là KHÔNG MỘT AI DO
NHÂN DÂN VIỆT NAM BẦU RA MÀ DO THỰC DÂN PHÁP QUYẾT
ĐỊNH!!!
3/ Sau Khi Hiệp định Geneve 1954 Về Việt Nam có hiệu lực thi hành. Việt
Nam bị chia đôi với vĩ tuyến 17 là ranh giới.
Tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh nắm giữ và quản lý phía Bắc Việt Nam. Hai
toà đại sứ Nga Xô và Tàu Mao chiếm những trường học, villas đẹp nhất Hà
Nội làm Toà Đại Sứ và các cơ quan ngoại vi. Lập tức chúng cho ra đời hai tổ
chức là Hội Hữu Nghị Việt Xô do Dương Bạch Mai, Uỷ viên trung
ương đảng VGCS, Uỷ viên thường vụ Quốc Hội VGCS, làm hội trưởng.
Còn Hội Việt Trung hữu nghị do việt gian Bùi Kỷ, cha đẻ Bùi Diễm (Đại
Việt), làm hội trưởng.
Cả hai cái hội này có nhiệm vụ quảng bá tinh thần sùng bái Nga Xô và Tàu
Mao một cách cụ thể, từ ngôn ngữ, văn hoá văn nghệ, cách ăn mặc… đến

mức độ một tủ sách ở nông thôn Miền Bắc Việt Nam cũng toàn là tác phẩm
văn học của Nga Xô và Tàu Mao! Hai cái hội gọi là “hữu nghị” đó còn là nơi
để Nga Xô và Tàu Mao chọn điệp viên tái theo dõi lại chính mọi hoạt động
của tập đoàn VGCS; kiểm tra lại những nội dung của các báo cáo mà tập
đoàn VGCS đã báo cáo cho Mẫu Quốc Nga Xô và Tàu Mao xem chính xác ở
mức độ nào. Hai cái hội đó được quyền phát triển hội viên ở tất cả mọi
ngành, mọi giới, mọi tổ chức…nghĩa là toàn bộ hệ thống chính trị của VGCS,
kể cả ở bộ quốc phòng VGCS và ở bộ công an VGCS cũng có các chi hội hoạt
động trong giới cán bộ Trung, Cao cấp.
Những điều cần lưu ý là:
a)

Tất cả các cơ quan từ Trung ương tới địa phương trong toàn bộ tổ chức

đảng VGCS, Quốc hội, Hội đồng nhân dân chính phủ VGCS, uỷ ban hành
chánh các cấp, cho đến trường học, chợ búa, ga xe lửa, ga tàu điện, bến tàu
thuỷ, tổ dân phố, trường mẫu giáo, đền chùa nhà thờ cho đến các công
trường, nông trường, lâm trường…và nhà riêng tư nhân thuộc “hộ đơn lẻ”
cho tới “hộ tập thể”… đâu đâu cũng có thờ hình ảnh của Marx, Engel,
Lenin, Krupscaia (vợ Lenin), Stalin, Malenkov, Molotov, Vorochilov,
Zukov. Về phía tàu cộng thì có các ảnh của Mao, Lưu Thiếu Kỳ, Chu
Đức, Chu Ân Lai, Bành Đức Hoài, Trần Nghị.
b)

Đại việt gian Hồ Chí Minh cho huỷ bộ Tư Pháp và Khoa Luật ở trường

đại học, cai trị bằng sắc lệnh. Chúng bắt đi tù khổ sai tất cả những người
mà VGCS cho là không thích hợp với chế độ của chúng, kể cả trẻ vị thành
niên, hoặc bị phát lưu đi làm nông nghiệp ở nơi đèo heo hút gió cả gia đình,
chỉ căn cứ vào ý kiến của một tên công an nhãi ranh đường phố hầu hết trên
dưới 20 tuổi.
c)

Tất nhiên những cái gọi là “cách mạng” cũng được tiếp tục thực thi mà

đối tượng bị đấu tố, tù đày, tử hình vẫn là Trí, Phú, Địa Hào của thời Xô

Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931!!!
d)

Một điều RẤT QUAN TRỌNG là lực lượng được mệnh danh những

người“tập kết” từ Miền Nam ra, hầu như chỉ một số rất ít cán bộ cao cấp
mới được đem theo vợ con, còn hầu hết vẫn phải để lại gia đình ở Miền Nam.
Tập đoàn VGCS dụ khị những người “tập kết” là -sau hai năm tổng tuyển cử
như quy định của Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam- sẽ thắng lợi và họ sẽ
được trở về Miền Nam để đoàn tụ, sum vầy với vợ con. Nhưng lý do thực là
Âm Mưu Về Tổng Tuyển Cử của VGCS mà Chính Khí Việt đã trình bày ở
những bài trước.
Số phận những người "tập kết" rất gian nan. Hầu hết bị tống đi các nông
trường quốc doanh; nông trường quân đội (nếu người tập kết là quân nhân);
đi làm “công nhân” trồng rừng ở các lâm trường quốc doanh thuộc các vùng
hoang hoá. Những trẻ vị thành niên thì biên chế vào các “nhà tù kiểu
mới” gọi là “Trường Miền Nam”, sống khổ sở, đói rét, thiếu tình cảm gia
đình, bị kỷ luật khắt khe và còn phải lao động cực nhọc nên rất nhiều trẻ
trốn ra ngoài, trộm cắp, làm điếm, bị tù đày hoặc cải tạo ở các trại nhi đồng
(cũng là một thứ tù khổ sai).

Xin đưa những thí dụ cụ thể:
Thí Dụ 1: Trần Văn Thành, từng giữ chức tổng thư ký Công đoàn giải

phóng của VGCS ở Miền Nam, có hai con trai đưa tập kết ra Bắc, học Trường
Miền Nam ở Hà Đông. Ngày Trần Văn Thành ra Bắc được đại tội đồ Hồ
Chí Minh cho gặp ôm hôn thắm thiết cho kẻ đại diện giai cấp công nhân ở
Miền Nam! Sau khi gặp Hồ, Trần Văn Thành xin được gặp hai con trai. Phải
mấy ngày sau mới tìm được hai đứa nhỏ, đang bị lao động khổ sai ở trại cải
tạo Ấm Thượng vì đói quá trốn trường ra Hà Nội ăn cắp ở cửa hàng mậu dịch
quốc doanh, phố Tràng Tiền! Không biết Trần Văn Thành phản ứng ra
sao mà sau đó MẤT TÍCH CẢ 3 CHA CON.
Thí Dụ 2: Bác Sĩ Phùng Văn Cung, thành viên trung ương mặt trận giải
phóng Miền Nam có cô con gái cưng cũng được ra tập kết với đại việt gian
cộng sản Hồ Chí Minh. Đói khổ quá, trốn học ra bến xe Kim Liên (Hà
Nội) vừa bán thuốc lá lẻ, vừa làm … điếm! Ngày Bác sĩ Phùng Văn
Cung ra Hà Nội có người cho biết tin đã tìm gặp con và bị cô con gái chửi
cho một trận, đại ý là: Mi đã hại cả đời tao, cút đi tên cộng sản ác
độc! Sau đó cô con gái cũng bốc hơi mất tích. Còn bác sĩ Phùng Văn
Cung thì “tinh thần cách mạng” tụt dốc thảm hại!
Thí Dụ 3: Con gái của Nguyễn Văn Trấn, tác giả “Gởi Mẹ Và Quốc Hội”
cũng làm điếm, bị bắt lên bắt xuống, nhờ Trấn ở ngay tại Hà Nội nên xin
cho ra tù để vội vã ghép duyên với một cầu thủ bóng đá, gốc Miền Nam tập
kết, của đội bóng Thể Công (tức của nguỵ quân VGCS)!
Tóm lại, số phận của những người Miền Nam có liên quan tới tổ chức VGCS
bị buộc tập kết ra Miền Bắc là do họ bị doạ dẫm ở lại sẽ bị “chính quyền
Miền Nam” trả thù, chứ không phải là họ tự nguyện. Đó là lý do tại sao rất
nhiều nơi những người Miền Nam tập kết “đã làm loạn” đến mức có một số
bị tử hình không xét xử bởi bàn tay máu của tên Thượng tướng Phùng Thế
Tài của VGCS. Hoặc rất nhiều người đã biết tới câu chuyện con trai của
tướng VGCS Đồng Văn Cống đã cầm đầu học trò Trường Miền Nam tập kết
đóng tại địa bàn Hà Đông “làm loạn” suốt từ Hà Đông ra tới Hà Nội !!!
Thân phận của đại đa số “tập kết” đó, ngay khi vừa bước chân vào

Miền Bắc là trở thành NÔ LỆ ĐỎ như dân Miền Bắc vậy!
e)

Điều lưu ý quan trọng nhất là toàn bộ hệ thống nhân sự và tổ chức của

cả đảng VGCS cho đến bộ máy nhà nước của chúng hoàn toàn do Nga Xô và
Tàu Mao sắp đặt. Ngay nhân sự cao cấp của VGCS cũng không phải do
đảng viên của chúng được quyền bầu ra mà do Nga Xô và Tàu Mao quyết
định duyệt danh sách. Các đảng viên VGCS chỉ có quyền bầu đúng như
danh sách giới thiệu. Bộ máy nhà nước của việt gian cộng sản cũng vậy
là do “Đảng cử Dân bầu”. Có khác tí chút là bộ máy của đảng thì
“NGA XÔ, TÀU MAO CỬ, ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN VIỆT GIAN BẦU” !!!
CÒN MIỀN NAM VIỆT NAM THÌ SAO
Khi Bảo Đại với tư cách Quốc Trưởng của Việt Nam mời CỤ NGÔ ĐÌNH
DIỆM ra làm Thủ Tướng Nam Việt Nam, thì tối thiểu đã có gần 1 triệu
người dân Miền Bắc Việt Nam, đã bỏ cả nhà cửa ruộng vườn cùng mồ
mả Cha Ông cùng truyền thống không bao giờ tán tổ ly hương của
người dân Việt Nam để vào Nam theo Cụ Ngô Đình Diệm một cách tự
nguyện, không bị dụ dỗ hoặc một cưỡng ép nào. Số người còn có thể
nhiều hơn nữa nhưng bị hạn chế bởi phương tiện chuyên chở cũng như sự
ngăn cản và dùng bạo lực khủng bố của tập đoàn VGCS.

Ngày 9 tháng 8 năm 1954. Chính phủ Quốc gia Việt Nam của tân Thủ Tướng Ngô Đình
Diệm, lập Phủ Tổng Uỷ Di Cư Tỵ Nạn

VÀ (Gần 1 Triệu Đồng Bào Miền Bắc Đã Bỏ Phiếu Tín Nhiệm Cụ Ngô
bằng cả Tài Sản, Ruộng Vườn cùng mồ mả Cha Ông)
Điều cần phải nhớ ở đây là chưa tới thời điểm để tổng tuyển cử như quy định
của Hiệp Định Geneve 1954 về Việt Nam, mà dân chúng ở Miền Bắc Việt
Nam đã TỪ TRÁI TIM MÌNH BẦU RA THỦ TƯỚNG NGÔ ĐÌNH DIỆM MÀ
SAU NÀY TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG CỦA NỀN ĐỆ NHẤT VIỆT NAM
CỘNG HOÀ.
1/ Ở Miền Bắc Việt Nam, tập đoàn việt gian cộng sản Hồ Chí Minh qua Cải
cách ruộng đất, Chỉnh đốn tổ chức, Cách mạng văn hoá tư tưởng… đã tiêu
diệt hết để hoàn toàn không có đối lập chính trị. Vì ngay hai đảng Xã Hội
Việt Nam và Dân Chủ Việt Nam dù là được VGCS dựng ra đã bị cải tạo và
thuần hoá tại chỗ, chỉ còn là cái áo Dân Chủ đa đảng cuội làm mồi câu cho
những tên mù loà chính trị ở Miền Nam hoặc người Việt Nam sinh sống ở hải
ngoại, chủ yếu là Pháp, chứ Quốc Tế cũng chẳng lạ lùng gì.
Chúng làm chủ trọn vẹn lực lượng binh lính, công an, toà án, ngân
hàng, tài chánh, lương thực và thêm chính sách hộ khẩu, nên có thể
nói rằng CHÚNG LÀ CHỦ NHÂN TUYỆT ĐỐI.
Chúng lại còn được sự ủng hộ hết mình của các mẫu quốc Nga Xô và Tàu
Mao, của thế giới thứ 3, tức khối các nước không liên kết, như Ấn Độ,
Indonesia, Ai Cập… kể cả ngay Bắc Âu, Đông Âu và Pháp cùng một số nước ở
Phi Châu, nhất là trên mặt trận truyền thông!
2/ Trong khi đó, Cụ Ngô Đình Diệm phải thừa hưởng cái gánh nặng mọi
mặt mà Quốc Trưởng Casino Bảo Đại cùng các đời Thủ Tướng trước đó là
Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Tâm đã để xảy ra sự cát cứ của các giáo phái với
quân đội riêng; của các đảng phái, các tổ chức chính trị cũng đua nhau hình
thành và đấu đá lẫn nhau. Lực lượng quân đội thì nằm trong tay tướng
Nguyễn Văn Hinh (con trai Nguyễn Văn Tâm), với quốc tịch Pháp, vợ Pháp
cho nên thực chất là Pháp vẫn nắm quân đội.
Còn kinh tế thì nằm trong tay hai bang Tàu là Bang Quảng Đông và Bang
Triều Châu!

Xin cũng đừng quên là, ở thời điểm đó, ngay tại Miền Nam Việt Nam, tập
đoàn VGCS vẫn còn để lại những bộ mặt VGCS nặng ký như Lê Duẩn,
Nguyễn Văn Linh, Nguyễn Đức Thuận, Nguyễn Văn Sô, Phan Văn Đáng, Trần
Lương (tức Trần Nam Trung, sau giữ Bộ trưởng Quốc phòng chính phủ
Nguyễn Hữu Thọ - Huỳnh Tấn Phát), Võ Chí Công, Đoàn Khuê, Trần Bạch
Đằng, Lê Minh Hương, Võ Văn Kiệt, Mai Chí Thọ, La Văn Liếm, Cao Đăng
Chiếm,… cùng rất nhiều vũ khí và lực lượng du kích, cũng như lực lượng vũ
trang chính quy. Tụi nằm vùng này chỉ thay đổi chỗ ẩn náu CHỦ YẾU
LÀ CẠO TRỌC ĐẦU VÀO CHÙA, dựa vào những gia đình có chồng con đi
tập kết ra Bắc. Cũng thời gian đó còn có lũ trí thức hám danh như kiểu luật
sư Nguyễn Hữu Thọ, luật sư Trịnh Đình Thảo… toa rập với tên VGCS Phạm
Huy Thông từ Pháp về phá bĩnh công khai bằng biểu tình tuyệt thực…
Những điều đó chắc chắn bộ máy mật thám của Pháp biết có khi còn rõ
hơn chính phủ non trẻ của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, vì chúng đã cắm rễ ở
Việt Nam gần 100 năm và có nhiều cá nhân, tổ chức không là con đẻ thì
cũng là con nuôi của chúng được chúng đào tạo và sử dụng. Tại Hà Nội,
Pháp là nước ở Phương Tây duy nhất có đại diện ở cấp đại sứ nhưng đổi dưới
cái tên Tổng đại diện và có cả phóng viên thường trú tại Hà Nội ngay từ khi
VGCS vào ăn cướp và giết người ở Hà Nội nói riêng, cả Miền Bắc Việt Nam
nói chung, ngay trước mặt Uỷ Ban Đình Chiến và Giám Sát Quốc tế với
Canada, Ấn Độ, Ba Lan, khi đó đang có mặt tại Hà Nội.

Cái uỷ ban

này dùng hai toà building thuộc loại lớn nhất của Hà Nội để làm trụ sở. Đó
là trụ sở hãng xăng Shell ở ngã tư Trần Hưng Đạo – Ngô Quyền và phòng
thương mại cạnh bưu điện Hà Nội đối diện Hồ Gươm.

Còn lính Ấn Độ phục

vụ cho cái uỷ ban đó lại đóng tại nơi sau này là Bộ Nông Trường VGCS, cách
nhà “ngài” trí thức gà mờ “lưỡng khoa tiến sĩ Nguyễn Mạnh Tường” độ 100
metters mà Ông Hồ Hữu Tường đặt tên cho là “Thần Đồng…Cứt”, do xuất
thân từ làng Cổ Nhuế. Lính Ấn Độ làm việc thì ít còn buôn lậu thì nhiều. Vì
thế bãi đá banh trước trại của chúng từ chập tối tới 10 giờ đêm thành cái chợ

mua bán đồ lậu công khai. Tất nhiên có bàn tay của công an VGCS chỉ đạo,
thông qua vợ tên Lê Nghĩa, phó giám đốc kiêm Bí thư đảng uỷ VGCS của sở
công an Hà Nội!
3/ Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, mặc dù lúc đó chưa có một cơ
quan thăm dò dư luận nào, nhưng nếu lấy kết quả của việc làm thì
không ai có thể bác bỏ được sự sáng suốt về chính trị; lòng can đảm
dám lãnh trách nhiệm vào thời điểm hỗn loạn và phức tạp lúc đó;
tinh thần vì dân mà phục vụ nên được nhân dân chân thành ủng hộ…
của Thủ Tướng Ngô Đình Diệm.

Đấy là cơ sở nền tảng để Thủ Tướng Ngô Đình Diệm có cái nhạy bén của
người có bản lãnh chính trị hiếm có, đã chặt được cái gốc của mọi biến
loạn. Đó là, làm cuộc “trưng cầu dân ý” để phế truất Bảo Đại, từ đó có đủ
quyền quyết định hành động để dẹp tan các loại cát cứ của giáo phái, đặt tất
cả quyền lực vào bộ máy nhà nước và lập tức cho xây dựng Hiến Pháp cùng
tổ chức tự do bầu cử để thành lập bộ máy nhà nước DO DÂN BẦU RA NỀN
ĐÊ NHẤT VIỆT NAM CỘNG HOÀ. Đấy là việc mà hằng trăm năm bị thực
dân Pháp đặt ách thống trị, LẦN ĐẦU TIÊN MỘT LÃNH TỤ CỦA VIỆT NAM
ĐƯỢC BẦU RA THEO ĐÚNG LUẬT PHÁP. Nghĩa là từ 1945 đến thời điểm
đó Tổng Thống Ngô Đình Diệm là người lãnh đạo HỢP HIẾN DUY NHẤT
CỦA CẢ NAM VÀ BẮC VIỆT NAM.

Những việc làm sau này của Tổng Thống đầu tiên của Việt Nam là
Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã có đầy đủ tài liệu, xin quý bạn đọc
tham khảo những links bên dưới bài viết này.
Chính Khí Việt chỉ xin phép lưu ý đặc biệt bằng so sánh đường lối phục vụ
nhân dân và Tổ Quốc Việt Nam của Tổng Thống Ngô Đình Diệm với sự cai
trị của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh. Đó là:
a)

Tôn chỉ cho Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà là: Tổ Quốc – Danh Dự

- Trách Nhiệm. Còn tôn chỉ của tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh cho nguỵ
quân việt gian cộng sản của chúng là: Trung Với Đảng (VGCS).
b)

Cải cách điền địa và những vấn đề về kinh tế xã hội khác của

Việt Nam Cộng Hoà là: Hữu sản hoá nông dân, không cần phải đấu
tố, giết chết địa chủ. Đồng thời giúp đỡ các nhà công thương phát
triển, làm giàu cho bản thân và đất nước, nhưng phải tôn trọng luật
lệ bảo vệ đối với công nhân do chính phủ có những văn bản Luật
Pháp rõ ràng và người công nhân có quyền tự do lập nghiệp đoàn của
mình.
Nói một cách khác là Nền Đệ Nhất VNCH bảo vệ quyền tư hữu, tư liệu
sản xuất (trong đó có cả ruộng đất, nhà xưởng…) song song với việc
bảo vệ người lao động.
c)

Đệ Nhất VNCH là bộ máy nhà nước đầu tiên tại Việt Nam sau

khi thoát khỏi ách thực dân Pháp đã sử dụng luật pháp để điều hành
mọi hoạt động xã hội cả sản xuất, cả tái phân phối phúc lợi chung, cả
bảo tồn văn hoá nghệ thuật, cả giữ trọn vẹn đất đai sông biển, tài
nguyên của Việt Nam…

Trong khi đó ở Bắc Việt Nam tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh thi hành
chính sách bần cùng hoá toàn dân. Chúng ghi rõ trong văn bản là
tập đoàn VGCS là chủ nhân tuyệt đối, còn các tầng lớp nhân dân của
mọi giới ĐỀU LÀ NÔ LỆ, có nghĩa thân phận cũng là một thứ tài sản
của tập đoàn VGCS. Nói cho dễ hiểu nếu ở phần lãnh thổ Việt Nam Cộng
Hoà người dân được Pháp Luật bảo vệ quyền làm chủ thì đối với Bắc Việt
Nam cộng sản các sắc lệnh của VGCS là chỉ để bảo vệ quyền làm chủ của
tập đoàn VGCS mà thôi. Người dân sống trong chế độ VGCS cai trị hoàn
toàn không có quyền làm người chỉ là một loại trâu bò mang hình người.
VGCS cai trị bằng sắc lệnh và lệnh miệng (như kiểu khẩu dụ thời
phong kiến chuyên chế). Tất cả các nghiệp đoàn lập ra đều do VGCS
tổ chức và trực tiếp điều hành với mục đích kiểm soát tư tưởng, năng
xuất lao động, sinh hoạt của mỗi ngành nghề, bảo đảm phục vụ cho
tập đoàn VGCS nhiều nhất, tốt nhất có thể được theo mục tiêu chính
trị của chúng được Nga Xô – Tàu Mao định hướng. Thí dụ từ công
nhân, nông dân, nhà văn, nhà giáo, phụ nữ, thanh niên, thiếu nhi, nhi đồng,
phụ lão, công nhân viên chức về hưu… chính những tổ chức kềm kẹp chuyên
ngành đó của VGCS đã đẻ ra các khẩu hiệu không giống con giáp nào. Thí
dụ như “Phụ Nữ 3 Đảm Đang”; “Tay Cày Tay Súng” (với nông dân);
“Tay Búa Tay Súng” (với công nhân); “Cháu Ngoan Bác Hồ” (với
thiếu nhi và nhi đồng); “Thanh Niên 3 Sẵn Sàng” (với thanh niên)….
thậm chí đám cưới, tổ chức dù ở cấp nào cũng có khẩu hiệu “Vui
Duyên Mới, Không Quên Nhiệm Vụ”…!?
4/ Ngay khi ở đỉnh cao quyền lực, lãnh tụ Ngô Đình Diệm vẫn giữ nếp
sống giản dị, cần kiệm và những cộng tác viên thân cận cũng thế. Hoàn
toàn ngược lại với tập đoàn VGCS Hồ Chí Minh. Vừa vào đến Hà Nội
chúng cướp những biệt thự sang trọng; thành lập các cửa hàng cung cấp đặc
biệt cho nhu yếu phẩm riêng của chúng; bệnh viện riêng; khu vui chơi, giải
trí riêng; các khu nghỉ mát riêng cùng với chữa bệnh, nghỉ mát ở nước

ngoài. Cho sắm xe hơi sang trọng. Cho thành lập uỷ ban bảo vệ sức khoẻ
riêng để chế biến các loại thuốc bổ như bào thai người ngâm mật ong Hà
Giang, vì ong ở đó hút mật hoa cây thuốc phiện; nấu cao hổ cốt, cao Ban
Long, cao Tiều. Gạo tám thơm Hương Canh (Vĩnh Phú) là một đặc sản của
Miền Bắc Việt Nam, nhưng sản lượng thấp nên tập đoàn VGCS Hồ Chí
Minh cấm trồng mà chỉ hạn chế đủ để phục vụ cho Trung Ương VGCS và hai
đại sứ quán Tàu Mao và Bắc Hàn (vì Nga Xô không ăn gạo). Nói chung các
đặc sản của Miền Bắc Việt Nam đều chỉ dành cho nhu cầu của Trung Ương
VGCS, ưu tiên Bộ chính trị và ban Bí thư VGCS. Thí dụ như: Cốm Làng
Vòng, Hà Nội; Hồng không hột Yên Minh, Hà Giang; Trà Lũng Phìn, Hà
Giang; Cam Bố Hạ, Bắc Giang; Nhãn lồng, Hưng Yên; Cá Anh Vũ, Bạch Hạc
Phú Thọ; Cá Rô Đầm Sét, Hà Nội… Chúng cho cất rượu từ nếp than, nếp ở
Từ Sơn; tinh trùng ngựa giống; sữa tươi củ bò giống Hà Lan, nuôi ở các trại
bò Ba Vì và Sơn La, hằng ngày đều có máy bay trực thăng mang về. Nghĩa
là đủ thứ sơn hào, hải vị, sâm nhung… cho nên từ tên đại tội đồ Hồ Chí
Minh đến lũ gọi là Trung Ương, đứa nào đứa nấy mặt mũi đỏ au, béo
tốt mượt mà. Cho đến nay thử xem đứa nào cũng ngoài 90 tuổi mà
còn CHƯA CHẾT! Cái trò đã “no cơm – ấm cật” thì liền sau đó là “Rậm Rật
Chân Tay” nên tên đại tội đồ Hồ Chí Minh còn cho xây khu nhà “Con Rùa” ở
Quảng Bá, Hồ Tây Hà Nội để chứa gái tơ cho chúng CHƠI. Đó là các cô gái
tuổi từ 17 đến 20, được tuyển chọn từ vùng cao Sơn La, Lai Châu, Cao Bằng
là người Tày và người Thái trắng. Họ được đào tạo để tự hào PHỤC VỤ
SINH LÝ CHO “LÃNH TỤ VÀ LÃNH ĐẠO” cũng là hoạt động cách
mạng!?
Không chỉ một khu nhà “CON RÙA” ở Hồ Tây mà các tỉnh cũng có “nữ phục
vụ viên” để phục vụ cho các “Cán Bộ Cao Cấp” và “Chuyên Gia” trong
những ngôi nhà gọi là “nhà giao tế”. Đặc biệt ở Hưng Yên, tên Bí thư tỉnh
uỷ VGCS là Lê Quý Quỳnh còn cho lập đội “gái điếm” núp dưới tên “đội thuỷ
lợi thường trực” của tỉnh; và ở Quảng Bình thì Bí thư tỉnh uỷ VGCS là Nguyễn
Tư Thoan cho lập đội văn công tỉnh để phục vụ sinh lý cho “lãnh đạo”!

Chưa kể đến những tên chóp bu VGCS trong “đại đoàn cận vệ yêu râu xanh”
của đại tội đồ VGCS Hồ Chí Minh còn công khai “ăn nằm” ngay với vợ cán bộ
cấp dưới. Thí dụ như chính Hồ Chí Minh (cứ hỏi Vũ Thư Hiên, tác giả
“Đêm Giữa Ban Ngày” thì….biết….).

Ngoài ra trưa nào tên đại tội

đồ Hồ Chí Minh cũng cho xe hơi đón “CHÁU LINH NHÂM” , ở đoàn văn
công Trung Ương vào Phủ Chủ Tịch ăn cơm trưa với “BÁC” và ngâm
thơ cho “BÁC” được RÊN LÊN … đi vào giấc ngủ trưa!? Tên đại VGCS
Phạm Văn Đồng thì cặp bồ với diễn viên Đàm Liên của đoàn tuồng Khu V;
đại đao phủ VGCS Võ Nguyên Giáp thì với Hồng Hạnh, vợ nhà văn Đào Vũ;
Thiếu tướng nguỵ quân VGCS Nguyễn Trọng Vĩnh thì ngủ với con gái nuôi là
diễn viên Mai Sinh của đoàn xiếc Trung ương; Ung Văn Khiêm với vợ goá của
Bộ trưởng nông nghiệp nguỵ quyền VGCS Hồ Chí Minh là Huỳnh Văn Lộc (đã
chết), bị vợ đánh ghen nên Tố Hữu ép duyên cho văn nô Hoài Thanh;
Nguyễn Văn Trân cặp bồ với cả hai mẹ con nhà tư sản Phó Gia Tường ở Phố
Hàng Bồ Hà Nội; hắn còn cặp bồ với cả bạn của con hắn là cầu thủ bóng bàn
trong đội tuyển quốc gia là Nguyễn Thị Mai. Đó là nguyên nhân Nguyễn Văn
Trân với tư cách Bí thư Trung ương VGCS cho san bằng trường Bách Nghệ
thời thực dân Pháp để làm câu lạc bộ bóng bàn!

Nhiều lắm làm sao có thể

kể hết được. Cứ nhìn tên đại đao phủ Trần Độ, thần tượng của lũ trí nô trẻ ở
Canada, do mụ lang tây Lâm Thu Vân cầm đầu. Hắn vào Saigon bị bắt trong
lúc đang “tâm sự” với một “cháu tiếp viên” lẳng lơ ở khách sạn Hữu
Nghị!

Đại VGCS Nông Đức Mạnh thì cướp người yêu của con trai hắn là

Nông Quốc Tuấn. Và, nhà đấu tranh cuội Cù Huy Hà Vũ bị bắt lúc đang
cởi trần mập như heo với một cô gái ở khách sạn có hai bao cao su đã
qua

sử dụng (chắc

là

đánh

lạc

hướng

điều

tra

của

lũ

chó

săn

VGCS)!? Ngay tên trọc Không Tánh cũng bị bắt quả tang trong một
phòng giường đôi ở khách sạn ba sao Hoàng Yến trong lúc tên trọc
này đang làm “phật sự” với một Phật Tử thuần thành!!!
Bao nhiêu năm các sự thật nói trên đã bị VGCS bưng bít, nên ngay nhân dân

Miền Bắc Việt Nam còn không biết huống chi nhân dân Miền Nam Việt Nam,
kể cả những “đội quân tóc dài và mẹ chiến sĩ” của tổ chức VGCS hoạt
động trên lãnh thổ VNCH.
5/ Ngày nay người dân Việt Nam bị trị đã biết một số sự thật về diện mạo
quá khứ và hiện tại của tập đoàn VGCS, không chỉ qua tin tức nghe được,
mà còn là chứng nhân hoặc nạn nhân với những sự việc cụ thể được lập đi
lập lại trong mọi tầng lớp nhân sự của toàn bộ hệ thống chính trị của tập
đoàn VGCS!
Tuy nhiên, nếu còn một số nào đó vẫn còn nghi ngờ là do âm mưu của VGCS
tạo ra những chuyện hư hư thực thực thông qua lũ đặc công đỏ Vũ Thư Hiên,
Bùi Tín, Nguyễn Minh Cần, Tô Hải (thằng hèn Tô Hải này viết rằng:
“không có việc các ông Lê Đức Thọ và Tố Hữu cấm nhóm Nhân Văn
Giai Phẩm viết lách mà chính họ tự cấm mình”…) cũng như những tên
an-ten của VGCS cầm bút kiểu như Trương Minh Hoà, Hứa Vạng Thọ…
trên tinparis.net. Những tên này bịa đặt cũng như thêm râu thêm ria vào
một số tin nào đó, khiến nhân dân bị trị trong nước là chứng nhân
hoặc nạn nhân của VGCS BUỘC PHẢI HOÀI NGHI NHỮNG THÔNG
TIN TỪ HẢI NGOẠI TRUYỀN VỀ. Điều đó đã khiến hiệu quả của mặt
trận truyền thông từ hải ngoại tác động vào trong nước ít có hiệu quả
trong việc vạch mặt tập đoàn VGCS!
6/ Giờ đây, những người dân Việt Nam bị trị mới hiểu được một mảng lớn sự
thật về tập đoàn VGCS, nhưng về những sự thật của nền Đệ Nhất Việt
Nam Cộng Hoà với Tổng Thống hợp hiến đầu tiên của Việt Nam sau thế
chiến thứ hai là Cụ Ngô Đình Diệm thì còn rất khiếm khuyết! Do không
biết hết sự thật đã và đang diễn biến trên toàn cõi Việt Nam, nên người dân
Việt Nam bị trị vẫn còn hoang mang, nghi ngờ về sức mạnh của dân tộc nên
rơi vào sự thụ động một cách tiêu cực; ngả vào lưới các tổ chức, cá nhân,
đảng phái… đấu tranh cuội. Lũ này nếu đa số không do VGCS dựng ra
thì cũng do một thế lực duy lợi nào đó dựng ra. Cái thứ “uy tín mạ kền”

của chúng là do VGCS hoặc thế lực duy lợi đánh bóng, hoặc do sự hợp tác
của đôi bên vì có chung quyền lợi được bóc lột sức lao động, vơ vét tài
nguyên, xử dụng xương máu, lãnh thổ, lãnh hải, bầu trời Việt Nam vào
những canh bạc quốc tế!!!
Hiện nay đang là đỉnh điễm cũa sự lựa chọn của toàn dân Việt Nam trong và
ngoài nước:
a)

Hoặc sẽ bị Tàu hoá trọn vẹn và toàn diện nếu chưa lựa chọn cho mình

thái độ ứng xử trước nguy cơ của Tổ Quốc và dân tộc.
b)

Hoặc từ thân phận nô lệ đỏ theo sự dẫn giắt của VGCS đóng vai trò

gọi là “cấp tiến cuội”, hoặc thành nô lệ xanh theo ngõ tắt của lũ dân chủ
cuội, nhân quyền dzổm như Nguyễn Đan Quế, Cù Huy Hà Vũ, Phạm Chí
Dũng… cùng các đảng phái ma trơi trong và ngoài nước!
c)

Hoặc đi theo con đường tự chủ, tự trọng, nhân bản, công bằng và

thực sự độc lập, tự do như thời Lãnh Tụ Ngô Đình Diệm với 9 năm của chính
thể Đệ Nhất VNCH, chỉ vỏn vẹn dựa vào 6 chữ là Tổ Quốc – Danh Dự Trách Nhiệm để hoạch định chính sách đối nội và đối ngoại cũng như dựa
vào 6 chữ đó để kiểm tra việc thi hành các chính sách đề ra.

Quân Dân Cán Chính VNCH và tất cả những người Việt Nam bị trị trong cả
nước hãy tự vấn lương tâm xem mình đã làm gì cho tổ quốc, mình đã làm
gì để bảo vệ danh dự của Tổ Quốc và Dân Tộc, mình đã có trách nhiệm như
thế nào đối với Tổ Tiên Việt Nam trong quá khứ, đối với bản thân và đồng
bào trong hiện tại, và cuối cùng là đã thấy được trách nhiệm của mình đối
với gia tài mà Tổ Tiên Việt Nam để lại, những việc mà bản thân là nhân
chứng và nạn nhân trên đất nước của mình trong hiện tại và trách nhiệm của
mình đối với thế hệ con cháu phải làm gì và đã làm được như thế nào, sẽ
phải làm gì cho hoàn thiện cái trách nhiệm đối với dân tộc và tổ quốc Việt

Nam của mình?

Chính Khí Việt xin được chia sẻ ý kiến của mình về

vấn đề này trong NHỮNG BÀI KẾ TIẾP
Chính Khí Việt
Ngày 08 Tháng 05, 2014
Gửi email bài đăng nàyBlogThis!Chia sẻ lên TwitterChia sẻ lên Facebook

VII.Đường CTTDVN, Đường Hội Tụ Chính Khí, Dường
Giải Thoát Dân Tộc
Việt Thục Nhân (VTN)

Binh pháp Tôn Tử viết:”biết mình, không biết người , một thắng một bại.
Biết người không biết mình , một bại một thắng. Biết người biết mình, trăm
trận trăm thắng.” Biết mình đồng nghĩa với nhìn vào thực lực, thực trạng của
mình để đánh giá một cách khách quan so với thực lực của người.

1. Thực Trạng VN.
Một bài viết của Huyền Chiêu dưới hình thức một lá thư gởi cho người anh ở
Hải Ngoại. Lá thư này tự nó đã lột tả một thực trạng không chỉ là rách nát
mà là tàn lụi thành tro rồi. Nước Việt sau những tranh giành về quyền lực,

và sau cùng rơi vào tay Cộng Sản đã bị phân hóa tận gôc rễ, tơi tả và tàn lụi
như những đống tro tàn(xem Người Đi Trên Đống Tro Tàn)
Nước VN bây giờ trở nên một vùng đất cha chung không ai khóc, chúng
tranh giành nhau từng tấc đất, nhưng cả đất nước VN thì không một ai ngó
ngàng đụng chạm gì tới, vì thế mất nước đến nơi rồi mà chúng vẫn một mực
tranh giành tấc đất cho riêng chúng. Dĩ nhiên nước mất rồi thì còn đâu tấc
đất của cá nhân mà tranh giành. Biết thế nhưng theo chủ trương của Cộng
Sản thì mọi sự đều là “vô” không ai đựơc làm chủ mà Nhà Nước làm chủ.
Nhưng Nhà Nước là ai? Vì mọi sự đều là vô thì NHà Nước tức là một hồn ma
làm chủ để chúng tha hồ lạm dụng tranh giành . Hồn ma cộng Sản là vô gia
đình, vô tổ quốc, vô dân tộc, vô tôn giáo. Nói tóm lại mọi sự đều là môt chữ
Vô (không). Đã nói là vô gia đình thì còn nói gì đến cha mẹ anh em họ hàng,
vì thế mà CS Việt Nam đã đấu tố cha mẹ mình, giết hại anh em mình, nói chi
đến họ hàng bạn bè. VôTổ Quốc nên CSVN bất chấp mọi truyền thống lịch
sử, bất chấp hồn thiêng sông núi, bất chấp công lao của những Tiền Nhân đã
xây dựng và bảo vệ Đất Nước. Và ngay cả hiện tại, người nào xây dựng và
bảo vệ đất nước là chống lại Nhà Nước CSVN. Vậy mà chúng còn gọi là Nước
VN. Đối với CS thì còn gì là nước VN. Nước VN nay trở thành CS mà chủ
nhân là đảng CS Trung Cộng. Vì thế việc chiếm đóng Hoàng Sa, Trường Sa
đối với CSVN là chuyện hiển nhiên. Và Nước VN là nước của CS chứ đâu còn
là một quốc gia mang tên gọi là Việt-Nam nữa. Cũng vì thếngười VN nào
dám chống lại sự xâm lăng cũa Trung Cộng thì bị dảng CSVN đàn áp và gán
vào tội phản loạn, có khi đưa vào tù. Cái mâu thuẫn của CSVN là lỳ thuyết
buộc chúng phải mất đi cái hồn VN và thay thế bằng cái hồn ma CS. Trong
thực tế, lý thuyết CS ấy là khổng tưởng là hồn ma nhưng hồn của chúng vẫn
là người VN. Có bóc đi ngàn vạn lớp vỏ đắp trên thân xác chúng thì chúng
vẫn là người VN. Chúng bị mâu thuẫn với lý thuyết đã là CS thì còn gì là
ranh giới VN-Trung Hoa, Việt Cộng hay Trung Cộng. Ấy là chưa kể đến chủ
trương và lý thuyết CS là vô dân tộc. Đã là vô dân tộc rồi thì còn gì là Việt
Cộng- Trung Cộng. Cũng chính vì lý thuyết CS và vô tưởng mà trong thực tế
Việt Cộng và Trung Cộng cũng đánh đấm lẫn nhau suốt. Tuy thế, Việt Cộng
không dám tách rời khỏi Trung Cộng vì cái họng súng chúng dùng để đàn áp
, đè bẹp, bóc lột dân chúng thì sau lưng CSVN là bị chính họng súng của
Trung Cộng dí vào sau lưng chúng. Không gia đình, không Tổ Quốc, không

dân tộc, không tôn giáo thì cảnh sống trong xã hội này sẽ là những gì? Thưa
con người sống trong xã hội chủ nghĩa này sẽ chỉ là những con người sống
cho cá nhân họ vì thế mà cá nhân ấy sẽ bất chấp mọi thứ để giành giật cho
mình. Kẻ yếu là nô lệ, nô bộc, là phụ thuộc phục vụ cho ta. Nếu ta muốn nó
sống thì nó sống, muốn nó chết thì nó phải chết. Chính cá nhân ấy tự biến
mình thành chúa tể, lãnh chúa là thế đó . . . . .Một xã hội như thế không gọi
là đống tro tàn thì gọi là gì?

2. Thực Trạng Người VN tại Hải Ngoại.
- Thành công mọi mặt - . . …. .gởi tiền bạc giúp đỡ. - Không thể hội tụ vì
không có một chủ thuyết duy nhất phục chúng.
Người Việt có mặt hầu hết các quốc gia trên thế giới. Sống ở nước người,
người Việt biết mình là người VN thật rõ nét, nhưng lại là người bị mất nước,
Họ đã bỏ lại sau lưng quê cha đất tổ, nơi chôn nhau cắt rún đi định cư trên
vùng đất lạ quê người. Một điều thật nực cười là những người Việt ở Hải
Ngoại là những người tha thiết với quê hương, gia đình, dân tộc thì phải
ngàn trùng xa cách quê hương. Còn CS la kẻ bán nước , diệt dân tộc thì lại
nắm giữ khư khư đất mẹ. Người VN nơi xứ người ngậm ngùi thương tiếc
muốn cứu quê hương khỏi chế độ “VÔ” mọi thứ trừ lòng ích kỷ hại người.
Nhưng họ không thể đoàn kết thành một khối để nói lên tiếng nói của mình.
Người Việt sau gần 40 năm nơi xứ người, đã và đang thành công trên nhiều
lãnh vực. Người Việt tạo được cái uy tín thật rõ nét khác với các dân tộc Á
Châu khác cũng đang sinh sống nơi xứ người. Người Việt sống thành cộng
đoàn để duy trì văn hóa nếp sống Việt. Những tiệm bán thực phẩm và nhà
hàng ăn (restaurant) của người Việt đang mọc lên như nấm ở Hoa Kỳ. Nhiều
người Hoa Kỳ đã thưởng thức các món ăn này và cho nhận xét là thực phẩm
của người Việt thật tuyệt vời, vượt xa hẳn thực phẩm của người Hoa
(chinese). Điểm mặt các sắc dân di trú trên khắp thế giới để cho thấy cái đặc
thù và tinh túy của người Việt. . . . . Dân Do Thái là dân di trú trên thế giới
lâu năm nhất . Họ đi tới đâu cũng giữ truyền thống của mình và bắt ngưới
khác phải tôn trọng truyền thống của họ. Họ đã tạo ra và nắm đầu các
guồng máy ngân hàng thế giới. Họ cũng nắm đầu nhiều vị trí chính trị quan
trọng trong các nước. Họ đã đào tạo nhiều chuyên viên về y khoa, luật, khoa

học và thương mại thượng lưu. Họ không nắm quyền trực tiếp, nhưng có đầy
quyền lực và sai khiến những người có quyền lực. Người Trung Hoa nổi tiếng
về thực phẩm ăn uống (restaurants) và võ thuật kong-Fu, marshal art.
Người Việt hiện chỉ có ngành nail là nổi bật, có mặt khắp ngõ ngách như
chinese food của người Tàu. Thực phẩm của VN cũng nổi tiếng nhưng chưa
được quy mô hóa như chinese food. Có một đặc điểm mà chỉ có người VN có
và nổi bật nhất là họ đã và đang sống thành các cộng đoàn trên đất người.
Những cộng đoàn này thành hình vì nhu cầu tôn giáo, văn hóa quốc gia dân
tộc. Nếu người Do Thái duy trì được truyền thống tôn giáo do cha ông để lại
một cách ngặt nghèo, tạo cho mình một thế lực về kinh tế và chính trị trên
thế giới. Người VN với ưu điểm là đang sống trong các cộng đoàn Đức Tin .
Chắc chắn sẽ hình thành một thế lực lớn mạnh có thể cứu được Quốc Gia VN
đang dần dần biến mất vào tay Trung Cộng. Truyền thống này chính là
đường CTTĐVN.

3- Đường CTTDVN. Con đường sẽ đưa người Việt giải phóng
quê hương. Con đường này sẽ có sức mạnh hội tụ được
người Việt trên thế giới.
a- Chính Khí Dưới Triều Đại Nhà Trần
Đọc thơ Nguyễn Công Trứ trong bài Kẻ Sĩ: “Khí hạo nhiên chí đại chí cương,
so chính khí đã đầy trong trời đất.” Khí hạo nhiên là chính khí trong trời đất
hội tụ lại.Luồng chính khí này có sức mạnh vô song có mãnh lực quy tụ được
các anh hùng nhân kiệt. Dưới thời Nhà Trần luồng chính khí đã thể hiện qua
Hội Nghị Diên Hồng và cụ thể qua Đức Trần Hưng Đạo. Lịch sử ghi lại
rằng: Lúc sắp mất, An Sinh Vương cầm tay Trần Quốc Tuấn(Trần Hưng
Đạo), trăn trối rằng: "Con không vì cha lấy được thiên hạ, thì cha chết dưới
suối vàng cũng không nhắm mắt được." (Theo "Việt nam sử lược" của Trần
Trọng Kim thì An Sinh Vương Trần Liễu lấy người chị của công chúa Lý Chiêu
Hoàng, còn Trần Cảnh cưới Lý Chiêu Hoàng khi bà mới 7 tuổi. Sau này Lý
Chiêu Hoàng không có con (khi chỉ mới 13 tuổi) nên Trần Thủ Độ bắt vợ của
Trần Liễu lúc ấy có thai ba tháng về làm vợ Trần Cảnh (chị thay cho em).
Chính vì lẽ đó mà Trần Liễu oán giận Trần Cảnh. Quốc Tuấn ghi điều đó
trong lòng, nhưng không cho là phải.
Đến khi vận nước lung lay, quyền quân quyền nước đều do ở mình, ông

đem lời cha trăn trối để dò ý hai gia nô thân tín là Dã Tượng và Yết Kiêu. Hai
người gia nô bẩm rằng: "Làm kế ấy tuy được phú quý một thời nhưng để lại
tiếng xấu ngàn năm. Nay Đại Vương há chẳng đủ phú và quý hay sao?
Chúng tôi thề xin chết già làm gia nô, chứ không muốn làm quan mà không
có trung hiếu, chỉ xin lấy người làm thịt dê là Duyệt làm thầy mà thôi."
(Lấy từ tích cũ: Sở Chiêu Vương chạy loạn ra nước ngoài, có người làm thịt
dê tên là Duyệt đi theo. Sau Chiêu Vương trở về nước, ban thưởng cho
Duyệt. Duyệt từ chối và nói: "Nhà vua mất nước, tôi không được giết dê, nay
vua về nước, tôi lại được làm nghề giết dê, tước lộc thế là đủ còn thưởng gì
nữa".)
Quốc Tuấn cảm phục đến khóc, khen ngợi hai người. Một hôm Quốc Tuấn vờ
hỏi con ông là Hưng Vũ Vương Trần Quốc Hiến: "Người xưa có cả thiên hạ để
truyền cho con cháu, con nghĩ thế nào?"
Hưng Vũ Vương Trần Quốc Hiến thưa: "Dẫu khác họ cũng không nên, huống
chi là cùng một họ!"
Trần Quốc Tuấn ngẫm cho là phải. Lại một hôm Trần Quốc Tuấn đem chuyện
ấy hỏi người con thứ là Hưng Nhượng Vương Trần Quốc Tảng. Trần Quốc
Tảng tiến lên thưa: "Tống Thái Tổ vốn là một ông lão làm ruộng, đã thừa cơ
dấy vận nên có được thiên hạ."
Trần Quốc Tuấn rút gươm mắng: "Tên loạn thần là từ đứa con bất hiếu mà
ra" và định giết Quốc Tảng, Hưng Vũ Vương hay tin, vội chạy tới khóc lóc xin
chịu tội thay, Quốc Tuấn mới tha.
Sau đó, ông dặn Hưng Vũ Vương: "Sau khi ta chết, đậy nắp quan tài đã rồi
mới cho Quốc Tảng vào viếng."
Đức trần Hưng Đạo hay Hưng Đạo Vương là Nguyên Soái Trung Quân(Tổng
Tham Mưu Trưởng), nhưng Thượng Tướng Trần Quang Khải anh em của nhà
vua. ghanh ghét, đố kỵ dèm pha ra mặt ngõ hầu chiếm lấy tước vị nguyên
soái trung quân. Nhưng hẳn nhiên các tướng lãnh trong quân đội chỉ phục

tùng và qúy mến Hưng Đạo Vương vì tài đức của ngài. Có nhiều hành vi
khiêu khích từ phía vị thượng tướng này nhưng Hưng Đạo Vương không hề
quan tâm. Các tướng lãnh rất bất mãn vì hành vi trịch thượng của vị thượng
tướng đó nên đến thỉnh ý của Hưng Đạo Vương có ý muốn cùng Hưng Đạo
Vương trừ khử vị tướng kiêu binh này. Nhưng Hưng Đạo Vương can ngăn
ngay tức thì. Ngài nói: “quân thù còn đang rình rập để nuốt chửng đất nước
chúng ta. Nếu chúng thấy ta chia rẽ trong nội bộ, ấy là lúc chúng tiêu diệt
ta. Ta nhịn không gây sự với thượng tướng vì sự hống hách vu khống của
ông không phải là ta sợ ông. Nhưng ta vì đất nước và dân tộc này.” Lại có
lần khi thấy thượng tướng Trần Quang Khải tắm, Đức Trần Hưng Đạo đã kỳ
lưng cho vị thượng tướng này. Cũng nhờ vậy mà sự hiềm khích tiêu tan. Khí
độ của Đức Trần Hưng Đạo vì vậy mà bao trùm thiên hạ. Lời nói đầy sức
hùng biện này làm cho ta nhớ lại vào thời Đông Châu Liệt uốc ở Trung Hoa
xảy ra ở nước Triệu khi vua Triệu phong cho Lạn Tương Như làm tể tướng,
Liêm Pha là một tướng tài ba thao lược cột trụ của nước Triệu thấy vậy
không phục vì Lạn Tương Như chỉ là một thư sinh trói gà không chặt ở chốn
thảo lư thôn dã mà nhà vua lại phong ông làm quan đầu triều thần trên cả
các tướng võ và văn. Sự xung khắc giữa Liêm ha và Lạn Tương Như càng
ngày càng khốc liệt. Khiến Lạn Tương Như m i lần thượng triều khi thấy Liêm
ha đằng xa bèn tránh bọc đường khác mà đi. Kẻ hầu cận của Lạn Tương Như
có lần thấy chủ mình quan chức cao hơn Liêm Pha mà cứ có ý tránh mặt
Liêm Pha như vậy bèn hỏi ông lý do tại sao? Ông cũng nói y như Đức Trần
Hưng Đạo. Nhà Trần đã may mắn có Đức Trần Hưng Đạo, đã khiến cho nội
bộ nhà Trần không bị chia rẽ và vì thế mới có Hội nghị Diên Hồng, đã tạo
được một sức mạnh tuyệt đối; khiến cho dân quân một lòng đánh đuổi được
quân xâm lược Trung Hoa lớn hơn gấp nhiều lần so với lực lượng quân sự
thật là nhỏ bé của nước ta.
b- Chính Khí Và Đệ Nhất Tổng Thống Ngô Đình Diệm.
Lịch sử nước ta đã minh chứng luồng chính khí có sức mạnh quy tụ được
những anh hào nhân kiệt của đất nước mỗi khi đất nước chúng ta gần kề với
nguy cơ mất nước. Nói xa không xa lắm mà cũng chẳng gần lắm vào thời
cuối đời nhà Nguyễn, dưới triều vua ảo Đại có một thanh niên cũng thuộc
thành phần thân thích nhưng hẳn nhiên không phải là anh em ruột thịt của

nhà vua. Ngay từ buổi thiếu thời ông vốn tính thông minh và chính trực. Sau
những năm đèn sách ông được bổ nhiệm làm quan từ quan huyện rồi đến
quan tuần vũ của Phan Rang(tương đương với chức vụ tỉnh trưởng). Ông là
vị quan thanh liêm chính trực nên được dân chúng qúy yêu. Tiếng tăm của
ông trở nên lừng lẫy. Nhà vua bèn triệu vời ông và trao cho ông chức vụ
quan thượng thư(tương đương với chức vụ Thủ tướng).
Ông nhận trách nhiệm này và bắt đầu tận dụng mọi hoàn cảnh và thời gian
để đòi người Pháp phải nhượng bộ những quyền lợi tối thiểu cho dân tộc.
Ngày đêm ông làm việc để đấu tranh vì dân tộc. Nhưng người Pháp dứt
khoát không nhượng bộ. Dẫu đang ngồi trên Quyền cao chức trọng, nhưng
ông nhận thấy trong lúc đó ông không khác gì một con én không làm nổi
mùa xuân. Ông đã từ chức một cách khẳng khái không hề luyến tiếc tiền tài
và địa vị để chỉ đổi lấy một cuộc sống mới đầy phiêu lưu là lên đường ra
nước ngoài hoạt động cứu đất nước khỏi sự đô hộ của người Pháp. Ông đã đi
khắp Âu Châu và Mỹ Châu để kết giao giữa những người Việt yêu nước và
những thế lực trợ lực của các cường quốc. Uy tín của ông vang dội nên đã
được mọi người nể phục cũng như tham gia hợp tác. Sau cùng Vua Bảo Đại
một lần nữa chính thức mời ông làm Thủ Tướng vì ông là người duy nhất có
cái khí thế chính khí có thể quy tụ được anh hùng hào kiệt để xây dựng đất
nước. Trở về nước lần này ông không những nhận được sự hỗ trợ tích cực từ
các thế lưc bên ngoài nước mà uy tín ông trong nước cũng dâng cao tột bực..
Cái thành công đầu tiên mà ông gặt hái được là ông đã gạt được người Pháp
ra khỏi đất nước. Dĩ nhiên là ông không dại gì rước người Mỹ vào. bước kế
tiếp của ông là dẹp loạn xứ quân, tàn tích do Pháp để lại. Ông đã đánh dẹp
loạn một cách rất ngoan mục. Quốc hội lúc này đã biểu quyết trao toàn
quyền cho ông bằng việc truất phế vị vua bù nhìn Bảo Đại để ông chính thức
thành lập đệ nhất cộng hòa. Ông chính là vị tổng thống đầu tiên(dựa theo
Bên Giòng Lịch Sử của LM Cao Văn Luận.) Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Vị
Tổng Thống đã mở ra một trang sử mới huy hoàng cho Việt Nam. Vì chi
trong vỏn vẹn 9 năm cầm quyền ngài đã làm cho miền nam VN trở nên trù
phú và hùng mạnh về cả kinh tế, chính trị và quân sự. Sài Gòn từ đấy có tên
là “Hòn Ngọc Viễn Đông.” Chúng ta đều hãnh diện về vị Tổng Thống này.
Chính sự công chính, chính trưc của ngài là một luồng chính khí có sức mạnh
quy tụ được các anh hào nhân kiệt mà làm nên lịch sử một thời.

c- Chính Khí Qua Biến Cố Phong Thánh CTTĐVN
Không may cho đất nước ta sau khi cụ Ngô Đình Diệm ra đi, VN lại rơi vào
màn đêm đen vô tận do những lãnh đạo trục lợi chỉ lo vinh thân phì gia và bị
CIA giật giây ở sau lưng vì quyền lợi nước Mỹ. Để sau cùng đất nước một lần
nũa rơi vào vòng nô lệ của tà thuyết vô thần Cộng Sản, một tà thuyết không
ăn nhập gì với dân tộc. Dân oán dân than tận cõi trời xanh ngút ngàn nhưng
cứ như gọi vào cõi hư không vô tịch. Kẻ bỏ đi người ở lại thật não lòng. Nỉ
non như bên bờ sông Babylon tôi ngồi tôi khóc, tôi ngóng chờ… Chợt trong u
tối đêm đen ấy lué lên một luồng ánh sáng kỳ diệu. Do Chúa Thánh Thần soi
sáng, đức Gioan Phaolo II đã nhìn ra con cháu của CTTĐVN sống đức tin rải
rác khắp nơi trên thế giới qua các cộng đồng đức tin. Không có nơi nào có
người Việt sống mà không có cộng đồng đức tin. Cũng như không nơi nào có
người Tàu(Trung Hoa) mà không có nhà hàng Tàu. Thật là khác biệt với các
sắc dân di dân khác, người Việt ta thật là gắn bó với cộng dồng đức tin. Đây
không phải là chuyện ngẫu nhiên tình cờ mà có, nhưng như các cụ xưa nói:
“con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. Những giọt máu đào của
CTTĐVN đã thấm vào lòng đất nay đang trổ hoa sinh trái. Đức Giáo Hoàng
Gioan Phaolo II đã nhìn thấy dấu chỉ này nhưng con cháu của CTTĐ lại thật
mù mờ về CTTĐVN cha ông mình. Họ đang thừa kế một gia tài thiêng liêng
kếch xù mà không hề hay biết gì. Đức Gioan Phaolo II ngỏ ý phong thánh
cho CTTĐVN. Đây hẳn nhiên không phải là việc làm có tính cách khích lệ cho
đỡ tủi thân. Nhưng là một việc làm có tầm vóc thật chính xác và vĩ đại. Đây
cũng không chỉ là việc làm chỉ để vinh danh các thánh theo kiểu danh lợi của
thế gian. Nhưng Làm sao cho dân con nước Việt nhìn ra kho báu này. Đức
Gioan Phaolo II cũng hé mở điều này cho giáo quyền VN và cho chính quyền
VN một cơ hội bằng vàng ngàn năm một thuở xoay chiều khỏi sự kềm chế
của Trung Cộng. Bằng việc mở ra một trang sử mới bắt nhịp cầu bang giao
với tòa thánh. Học hỏi và làm sáng ra cái cốt lõi đạo sống tin yêu của
CTTĐVN. Nhà nước VN đã đánh mất cái cơ hội chuyển minh ngàn năm một
thuở này. Vì bản chất của CS là không tin và nghi ngờ tất cả và hẳn nhiên là
“vô tri bất mộ”. Cho nên thay vì thấy đây là một giải pháp tuyệt vời thì
chúng lại sợ một khi phong thánh cho CTTĐVN thì dân chúng sẽ hồ hởi thừa
thắng xông lên chiếm mất nồi cơm vàng của chúng. Vì thế CS bèn phớt lờ đi

cho qua chuyện. Tòa thánh thấy CS lờ đi mà hàng giáo phẩm ở VN cũng
không hào hứng gì nên quay sang cộng đồng đức tin VN hải ngoại. Câu hỏi
được dặt ra là ở đâu có cộng đồng đức tin VN đông đảo nhất? Dĩ nhiên là
Hoa Kỳ rồi. Tòa thánh qua đức ông Thụ là thư ký của Đức Gioan Phaolo II
tiết lộ với ban điều hành Liên Đoàn Công Giáo VN/HK lúc đó cha Vũ Đình
Trác là chủ tịch liên đoàn. Liên Đoàn đã triệu tập đại hội để bàn về công tác
đứng ra thay cho GHVN thầm lặng lo việc phong thánh cho CTTĐVN. Liên
Đoàn đã chọn cha Hoàng Xuân Nghiêm lo việc gây quỹ để tài trợ cho việc
phong thánh. Cha Hoàng Xuân Nghiêm với sự tín nhiệm của Liên Đoàn đã
bắt đầu đi giảng để gây quỹ. Tuy nhiên sau gần một năm trời trôi qua mà
chẳng có một chút khởi sắc nào. Dường như chẳng ma nào thèm ngó ngàng
gì đến. Người ta nghe nói đến CTTĐVN thì lại càng lãnh đạm thờ ơ. Các linh
mục giảng lời Chúa chỉ nói đến các đấng thánh như Phanxico, Đa Minh, INhã,
Teresa …chứ có ngó ngàng gì đến CTTĐVN, “ Bụt nhà xem ra không thiêng.”
d- Chính Khí với LM Micae Việt Anh
Đang lúc Liên Đoàn bế tắc thì vào gần cuối năm 1987, hội nghị các bề trên
thượng cấp các dòng tu VN ở Hoa Kỳ nhóm họp tại New Orleans, LA đã chính
thức đề cử Cha Micae Nguyễn Khắc Việt Anh, bề trên tổng quyền và sáng lập
Tu Hội Tận Hiến Nhập Thể làm chủ tịch ủy ban phong thánh CTTĐVN. Đây
hẳn nhiên cũng không là việc tình cờ. Đại hội các bề trên thượng cấp đã
chọn cha Việt Anh vì ngài đã làm Tổng Ủy Di Cư đưa dân di cư từ Bắc vào
Nam. Sự thanh liêm, chính trực, hồn nhiên thánh thiện đơn sơ của ngài đã
ghi đậm nét son trong lịch sử dân di cư. Dân chúng có thể chỉ biết đến các
GM như GM Pham Ngọc Chi hay GM Lê Hữu Từ. Nhưng những giới hữu trách
như Tổng Thống Diệm, các GM và LM thì không thể nào không ghi công lao
của vị Tổng Ủy Di Cư này. Do thành tích này ngài được gởi đi du học Âu
Châu. Trở về nước năm 1968 ngài tiếp tục phát triển Tu Hội Tận HIến Nhập
Thể. Năm 1969 tại học viện Thánh Tô-ma dòng Đa Minh, đại hội các bề trên
thượng cấp liên dòng đã đồng thanh bầu chọn ngài làm chủ tịch. Việc làm
của ngài đã làm cho hàng giáo phẩm VN thấy hết kinh ngạc này tới kinh
ngạc khác như một luồng gió mới mà CTT đã dùng ngài như công cụ thổi vào
miền đất truyền giáo VN. Năm 1970 tòa khâm sứ tại VN đã thăm dò ý kiến
ngài về việc đức cha Simon Nguyễn Hòa Hiền đề cử đích danh ngài làm GM

của địa phận Đà Lạt, nhưng ngài đã chối từ vì tu hội ngài thành lập quá mới
còn cần ngài trong giai đoạn này. Chính vì những thành tích này, các bề trên
thượng cấp VN/HK đã đẩy ngài vào công tác vận động phong thánh cho
CTTĐVN. Cái khó khăn trong việc phong thánh không phải là gây quỹ nhưng
là vì sự “vô tri bất mộ của dân ta đối với CTTĐVN”. Cái khó khăn thứ hai là
cơ chế tổ chức Liên Đoàn Công Giáo VN/HK. Cứ xem việc bầu chọn vị chủ
tịch của Liên Đoàn trong nhiều năm thì thấy rõ. Các vị chủ tịch lần lượt được
bầu chọn chỉ vì các ngài là người gốc địa phận Bùi Chu. Nói ra điều này xem
ra có vẻ thật không ăn nhập gì nhưng nó là sự thật. Phải nhắc lại biến cố
Cha Chủ Tịch Liên Đoàn Vũ Đình Trác sau một thời gian ngắn làm chủ tịch
ngài đã hồ hởi tuyên bố vung vít lên rằng mùa Xuân đã đến cho quê hương
VN; xem như Việt Cộng mở cửa chào đón người Việt trở về để xây dựng VN,
nhưng thực sự Việt Cộng đâu có đơn giản như vậy. Vì sự nông nổi này, ngài
đã bị quần chúng kịch liệt phản đối. Giới truyền thông báo chí ở California
lên tiếng chỉ trích kịch liệt. Sau cùng tám miền trưởng của Liên Đoàn họp lại
và ép cha Trác phải từ chức chủ tich. Đại hội Liên Đoàn họp tại California
mừng CTTĐVN được Phong thánh và bầu vị chủ tịch mới cho Liên Đoàn.
Ngày bầu cử đã được thông báo trên giấy trắng mực đen có khoảng 113 LM
tham dự để bầu chủ tịch Liên Đoàn thế mà một nhóm nhỏ khoảng 30 cha
bất chấp kéo nhau vào phòng họp bầu tân Chủ tịch Liên Đoàn. Việc bầu bán
được diễn ra y hệt như Việt Minh tổ chức dùng con nít với cờ đỏ sao vàng
cướp chính quyền ở Hà Nội năm 1945. Việc làm này không chỉ vớ vẩn mà là
một sự miệt thị khinh thường và sỉ nhục cho Liên Đoàn. Tưởng chừng ngoài
xã hội thì người ta tranh giành quyền bính và lợi lộc chứ có ai ngờ trong nhà
đạo lại còn làm quá hơn ngoài đời vậy.
Như đã nói về các trở ngại ở trên. Cha Việt Anh đã làm sao xoay trở tình
thế? Về mặt tổ chức ngài đã điện thoại và họp mặt với tám vị miền trưởng
của Liên Đoàn xin các ngài yểm trợ ủy ban như là một ủy ban được đặc
nhiệm xử dụng các cơ chế của Liên Đoàn. Làm việc này dĩ nhiên là bị vị chủ
tịch phản đối, nhưng cái khéo của cha Việt Anh ở chỗ biết dụng nhân tài nên
cả tám miền trưởng đều đồng thanh ủng hộ ngài như vị Đăc Nhiệm Tổng Tài
xử dụng cơ chế của Liên Đoàn trong thời kỳ phi thường. Vì thế Ngài đồng
thời cũng thành lập văn phòng UBPTCTTĐVN, chọn các nhân tài trong Liên
Đoàn phụ trách các ban ngành khác như khối nội dung, khối báo chí và rao

giảng, ấn loát…Ngài đã cho in tập sách Dòng Máu Anh Hùng Tử Đạo của cha
Trinh Việt Yên phát không cho mọi người. Tận dụng mọi báo chí hiện hành
để phổ biến về CTTĐVN. Công việc đang tiến hành thuận lợi thì được tin GM
Bùi Tuần bay qua Roma để phản đối việc tổ chức phong thánh của Liên Đoàn
Công Giáo tại Hải Ngoại với lý luận đây là việc làm của GHVN và HĐGM việt
Nam là người đứng ra tổ chức chứ không phải làm của các Liên Đoàn Công
Giáo Hải Ngoại. Rất may Roma với kinh nghiệm nhiều năm dưới thời CS ở Ba
Lan, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II nhìn thấy ngay đây là đòn dùng “gậy
ông đập lưng ông của CS”. Vì thế mà Đức Giáo Hoàng Gioan haolo II đã
không tiếp kiến GM Bùi Tuần. Đức GM Bùi Tuần không biết làm sao cho hết
thời gian bèn bay qua nước Đức để gặp bạn bè cho qua ngày trước khi về
VN.
Câu hỏi mọi người thắc mắc là tại sao Việt cộng lại dùng lá bài Bùi Tuần
trong giai đọạn này? Lý do đơn giản là sau khi Việt Cộng xâm chiếm miền
Nam. GM Bùi Tuần được đức cha Ngữ thuộc giáo phận Long Xuyên cất nhắc
lên làm GM thay cho ngài. Địa phận Long Xuyên có LM Nguyễn Minh Triết ở
Cái sắn. Giáo xứ của ngài ở trong vùng ban ngày thì quốc gia còn ban đêm
thì Việt Cộng. Để sống còn trong vùng dĩ nhiên ngài phải có đi có lại với cánh
Việt Cộng gộc nằm vùng trong đám này có tay Nguyễn Minh Triết chủ tịch
nhà nước. Chính chủ tịch này đã lấy nguyên văn cả tên lẫn văn bằng tú tài
hai của cha Triết làm của mình trong việc thăng quan tiến chức. Cha Triết và
nhóm Việt Cộng nằm vùng này thường gọi nhau bằng anh em( như anh tư
anh năm) Cha Triết vì thế trở nên có giá sau ngày CS xâm chiếm miền Nam.
Địa phận Long Xuyên cũng là đất của ba cha tập kết ra bắc và là dân biểu
trong quốc hội miền Bắc. Ngay sau giải phóng, GM Bùi Tuần đã đặt LM Triết
làm giám đốc đại chủng viện Long Xuyên không phải vì ngài có bằng cấp và
học lực cao nhưng là vì cái quan hệ này. Cũng vì lý do này địa phận Long
Xuyên đã có nhiều quyền lợi hơn các địa phận khác. Các địa phận khác có gì
rắc rối với nhà nước CS thì có đức Bùi Tuần cố vấn và can thiệp giùm. Tỉ dụ
như việc thuyên chuyển các linh mục trong địa phận ta thấy ở Long Xuyên
hầu như không có vấn đề. Không những thế Long Xuyên còn có thể chuyển
cả LM của mình làm GM ở các địa phận khác như Xuân Lộc, Lạng Sơn... Phải
nhận ra điều này là việc ngoại giao này mang lại ích lợi cho giáo hội dưới chế
độ độc tài CS. GM Bùi Tuần từ đó cũng trở nên có thế giá trong HĐGMVN.

Tin hành lang cho biết ngài có thể về làm TGM Sàigon nay mai thay thế cho
TGM Nguyễn Văn Thuận bị CS bắt đi sau ngày chúng chiếm miền nam. Việt
Cộng bèn lợi dụng ngay lá bài trong tay này và ngỏ ý xin ngài dập tắt cái khí
thế chuẩn bị phong thánh CTTĐVN ở hải ngoại với lý do rất kêu:”CTTĐVN
phải do HĐGMVN tổ chức chứ không thể do LĐCGVN/HN.” Khi GM Bùi Tuần
bay qua Roma để xin yết kiến với với ĐGH Gioan haolo II. có nhiều dư luận
bàn tán cho ngài là GM đỏ như GM Phạm Tần của địa phận Bùi Chu. Thực ra
thì ngài không thể là đỏ nhưng chiếc ghế TGM Saigon có lẽ cũng rất hấp dẫn
mà anh Tư, anh Năm có thể hỗ trợ để ngài có nhiều cơ hội hơn. Việt Cộng
rất khéo trong chiến thuật dùng gậy ông đập lưng ông. Chúng không thành
công trong dịp này nhưng Việt Cộng đã thành cộng lớn trong việc loại trừ
TGM Ngô Quang Kiệt bằng lá bài TGM Nguyễn văn Nhơn với cái ghế hồng y ở
Hà Nội.
Trở lại việc phong thánh CTTĐVN, Cha Việt Anh đã bằng mọi cách cho phổ
biến và sưu tầm nhiều tài liệu về CTTĐVN vì thế mới đầu dân chúng không
hiểu nhiều về CTTĐ nhưng nhờ có tài liệu tham khảo mà sự nghiệp của
CTTĐVN mới được biết đến nhiều hơn. Sau biến cố phong thánh, có nhiều
cộng đoàn, giáo xứ, trung tâm VN đã lấy tên của CTTĐVN. và đức mẹ La
Vang để đặt tên cho mình. Đã có những buổi học tập và tĩnh tâm hướng về
CTTDVN. Tuy nhiên như các cụ xưa thường nói: “để là hòn đất, cất lên thành
ông bụt” Dẫu là ông bụt trên bàn thờ rồi nhưng thiếu hương khói thì ông bụt
ấy chả mấy chốc thành pho tượng đá với đầy rong rêu trong các miếu
hoang. Cha Việt Anh cũng nhìn ra vấn đề này. vì thế ngay sau biến cố phong
thánh ngài đã nghĩ ngay đến một trung tâm hành hương CTTĐVN. trung tâm
này sẽ là nơi quy tụ các thánh tích, tài liệu sách báo, phim ảnh, sẽ có nhà
tĩnh tâm, nhà ơn gọi, phòng họp như một đại sảnh dành cho các buổi hội
hop... Rất tiếc giấc mơ chưa thành thì ngài đã được Chúa gọi về.
e- Luồng Chính Khí Thể Hiện Công Lý và Hòa Bình Qua TGM Ngô
Quang Kiệt.
Khi Việt Minh cướp được chính quyền với một bầy trẻ em vô tội ngây ngô tay
cầm cờ đỏ sao vàng. CS bèn cướp tài sản của dân bằng cách đấu tố tư sản
mại bản, cường hào. Tiếng là lấy lại tài sản cho nhân dân nhưng mọi thứ đều

lọt vào miệng cọp CS. Dân chúng được gì trong những vụ đấu tố này. Dân
chúng chỉ là con cờ thí mà CS lợi dụng để cướp tài sản tài sản của dân
chúng. Giáo hội cũng bị chúng dùng đủ mọi phương thức để cưỡng bức
chiếm đoạt. tất cả những hứa hẹn mang lại công bình cho tầng lớp nghèo bị
rơi mặt nạ. Giới cùng đinh hồ hởi được mấy tháng đầu rồi lại trở nên bần cố
nông hơn trước. Chỉ có đảng viên CS là tha hồ vơ vét về. Khi CS chiếm miền
Nam. Chúng thực hiện việc cướp bóc có kinh nghiệm hơn và càng khốc liệt
hơn vì lần này chúng đâu cần phải đánh lừa ai nữa. Dân đen bây giờ như cá
nằm trên thớt còn cựa quậy vào đâu, còn kêu gào với ai nữa. Bây giờ chúng
toàn quyền sanh sát trong tay. Việc cướp bóc tài sản của dân chúng càng trở
nên táo bạo hơn. Sự thống khổ của người dân oan rồi cũng thấu trời xanh.
CS nói là sẽ trả lại tài sản cho dân nhưng đây chỉ là một cách nói của CS. Ai
muốn lấy lại tài sản, măc dù tài sản ấy đã bị chiếm cứ bao nhiêu năm nay
bởi những cán bộ nhà nước, lại không bảo trì, không sửa chữa. Muốn lấy cần
phải trả tiền ít nhất là phân nửa, hoặc các cán bộ cứ ì ra đấy thì bố ai giám
lấy lại nhà. Đúng chỉ là một lối nói cho qua chuyện. Đức TGM Ngô uang Kiệt
đã thấu được lòng dân nên ngài nhập cuộc cùng với dân đen bằng cách đòi
nhà nước trả lại tài sản của địa phận Hà Nội đã bị nhà nước cướp và dùng
vào việc tư nhân. Dân chúng thật hồ hởi khi thấy vị chủ chăn của mình đã
cảm thông và đứng lên tranh đấu cho công lý. Phong trào tranh đấu đang
mở ra một con đường sáng, một cơ hội bằng vàng nữa cho dân tộc VN trở
mình khỏi ách thống trị dộc tài phi nhân bản của lý thuyết CS. Có một số GM
khác cũng lên tiếng đồng tình ủng hộ lập trường tranh đấu của TGM Ngô
Quang Kiệt như GM Sang của giáo phận Thái Bình, GM Oanh của giáo phận
Kon Tum…nhưng con số GM ủng hộ thật ít ỏi. Chỉ có Dòng Chúa Cứu Thế là
nhập cuộc đồng hành với TGM Ngô Quang Kiệt. LM và giáo dân Hải Ngoại
cùng báo chí, TV, đài phát thanh lúc nào cũng sẵn sàng cùng với ngài đấu
tranh. HĐGMVN với TGM Nguyễn Văn Nhơn làm chủ tịch không một lời h trợ
trước sự đấu tranh cho công lý này. Giả như VN có một chủ chăn lãnh đạo
như đức Hồng Y Trần Nhật Quân của Hồng Kong thì có lẽ cao trào đấu tranh
này đã thành công. Vì đây thực sự là một cơ hội trở mình thật hiếm có cho
VN. TGM Nhơn đã cam tâm trở nên lá bài gậy ông đập lưng ông cho CSVN để
dập tắt phong trào đấu tranh này. Để ý một chút thì sẽ thấy ngay TGM Nhơn
không thể không thấy điều này. Như vậy TGM Nhơn đã vì cái gì? Vì thương

và lo cho GHVN? Hay vì cái ghế Hồng Y ở Hà Nội? Xin dành câu trả lời cho
Độc giả. Nói tóm lại đường đấu tranh cho công lý và hòa bình cho dù có bị
dập vùi nhưng vẫn âm ỉ chờ đợi. Một TGM Ngô Quang Kiệt, một LM Nguyễn
Văn Lý, một Lê Thị Công Nhân, một Cù Huy Hà Vũ, một Nguyên Khang, một
Điếu Cày vẫn còn tiếp tục chiến đấu sống còn cho công lý và còn nhiều tiếng
nói Và con tim thao thức khác con cháu CTTĐVN sẽ so vai sát cánh hội tụ với
luồng chính khí vì công lý cho VN.
f- Hiện Tượng Mới và Thế Ỷ Giốc
Hiện nay đã và đang xuất hiện nhiều blogger, website tranh đấu cho nhân
quyền, cho tự do ngôn luận, báo chí, phong trào giới trẻ như: “tôi không
thích đảng Cộng Sản”, phong trào walk for freedom,…xem ra có chiều hướng
ỷ giốc thuận lợi. TS Cù Huy Hà Vũ mới đây đã viết một bài bình luận: “Bài
học đồng minh 1979” Ông cho rằng VN bây giờ đã ở trong thế vì sống còn
nên phải đi với Mỹ. Bây giờ thì càng gần Mỹ thì càng phải thể hiện tôn trong
nhân quyền, càng phải cho dân có tiếng nói. Dĩ nhiên Mỹ cũng đã và đang
khuyến khích VN làm điều này. Liệu VN có làm điều này không? Dĩ nhiên vì ở
trong thế sống còn nên cũng phải ỡm ờ cho qua chuyện, cố đấm ăn xôi. Nếu
có phong trào nào dấy lên vào lúc này thì chúng không thể ra tay đàn áp
thẳng tay như trước vì còn e dè Mỹ. Cũng vì vậy mà có nhiều phong trào, tổ
chức cung như cá nhân tranh đấu cho nhân quyền, chúng có thể bắt nhưng
không thủ tiêu như trước kia. Hoặc lấp lửng tuyên bố như Nguyễn Tấn Dũng
là không thể ngăn chặn các tiếng nói tranh đấu trên mạng internet. Nguyễn
Tấn Dũng còn ve vãn các tôn giáo ra mặt như việc đi chùa cũng ngồi thiền
và dâng hương; tuy đây chỉ là những cử chỉ ngoại giao nhưng có bao giờ CS
chịu làm như vậy để ve vãn tôn giáo. Vì thế mặc dầu có các phong trào,
hoặc cá nhân viết lách ì sèo, rùm beng mà không thấy một tôn giáo nào hỗ
trợ hoặc đá động gì tới cả. Lieu65u các tôn giáo cứ tiếp tục im hơi lặng tiếng
trước sụ mong đợi của toàn dân? Dẫu sao thì tà thuyết hay lý thuyết CS
cũng sẽ cáo chung, nhưng cũng cần có kẻ đẩy cục đá ấy từ đầu giốc thì nó
mới lăn chứ!

