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
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