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Một câu chuyện được nghe kể từ chị Hoa Lan:
Ngày 20.09.2013 khi người Việt tại Đức được vinh dự đón Đức Dalai Lama tại
chùa Viên Giác, Ngài đã kể lại 1 câu chuyện thật cảm động:
Những thập niên 50, Mao Trạch Đông xua quân vào Tây Tạng giết sư,
đốt chùa và gây ra hằng hà xa số tội ác với 1 dân tộc Tây Tạng hiền
lành chịu đựng. Năm 1959 Đức Dalai Lama phải cùng dân tộc của
Ngài từ bỏ quê hương lên đường tỵ nạn. TQ lúc bấy giờ như con hổ
đói, họ dùng đủ mọi cách để truy lùng ... Ngài.

Khoảng thời gian đó

trên thế giới ít người biết và để ý đến tình hình xảy ra ở Tây Tạng, và
cũng chẳng ai biết gì về 1 thanh niên với nụ cười thật nhân hậu đang
dìu dắt dân tộc mình lánh nạn trước mũi súng bạo tàn của Mao Trạch
Đông.
Ấn Độ luôn có đụng độ với TQ về vấn đề biên giới, vi vậy họ không
muốn làm tình hình căng thẳng thêm, nên cũng chẳng tha thiết giúp
đỡ đoàn người tỵ nạn đến từ Tây Tạng. Tin tức về tình hình bi đát từ
Tây Tạng chẳng được loan truyền, lại bị TQ cô lập thông tin toàn
diện, nên thế giới chẳng ai biết đến mà quan tâm.
Đoàn người tỵ nạn vì vậy thiếu thốn cơ cực đủ điều, tình hình lúc bấy
giờ thật nghiệt ngã.
May thay ở vùng Đông Nam Á có 1 vị Tổng Thống cũng nhân đạo không
kém. Ông từng biết thế nào là tỵ nạn CS, vì chính ông cũng đã mở rộng
vòng tay đón tiếp và giúp đỡ hằng triệu đồng bào của ông chạy nạn CS từ

Bắc vào Nam... Đó là cố TT Ngô Đình Diệm, một vị Tổng Thống Công Giáo,
đã âm thầm gửi hàng tấn gạo để cứu khổ những người Phật Giáo Tây Tạng.
Một miếng khi đói bằng một gói khi no, Đức Dalai Lama bồi hồi khi kể
lại sự giúp đỡ của cụ Diệm đối với dân tộc của ông vào những ngày
tháng khó khăn nhất.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe được câu chuyện này và cũng rất xúc động. Nếu
Đức Dalai Lama không kể lại, chắc câu chuyện đã theo thời gian mà chìm
vào quên lãng. .. Thương cụ Diệm, thương dân tộc Tây Tạng và thương sao
dân tộc mình ...

Mấy lời ngắn ngủi về Ông
Nói ra cũng chỉ là chuyện buồn, và cho đến bây giờ, chẳng có gì mới nữa.
Nhận thức của con người ít nhiều cũng đã có sự thay đổi. Nhưng tôi nhắc lại
để vơi đi phần nào nỗi ưu tư về Ông.
Tôi biết đến Ông Ngô Đình Diệm qua một bài hát từ hồi còn trẻ con. Dạo ấy,
tôi là thiếu nhi, nghe các anh phụ trách dạy, đến giờ tôi vẫn còn nhớ:
“Con cò bay lả bay la
Kim Sơn Phát Diệm quê nhà

Bán nước buôn nòi, quân kia bán nước buôn nòi, Ngô Đình Diệm bán nước
buôn nói. Chó săn cho đế quốc Mỹ, bịp lừa dân ta vào Nam”
Lúc ấy, tôi cũng chỉ biết thế, làm sao mà biết ông Diệm là ai. Chỉ nghĩ rằng
ông ấy rất xấu.
Rồi tôi lại được nghe người lớn nói chuyện rằng, Bác Hồ đến kẻ thù nó cũng
phải nể phục. Ta gọi là thằng Ngô Đình Diệm, chứ phía chúng nó đâu có dám
gọi Bác là thằng.
Lớn lên, có học, có chút kiến thức văn hóa, tôi mới hiểu tại sao miền Bắc gọi
ông Diệm là thằng, còn miền Nam không gọi ông Hồ là thằng. Tôi xấu hổ.
Ông Diệm, Ông Nhu bị giết trong cuộc đảo chính ngày 1/11/1963, cách đây
tròn 50 năm, Cái chết của hai Ông rất thảm thương.
Ông là người có ý thức dân tộc rất cao. Ông không theo Pháp, cũng chẳng
chịu lệ thuộc vào Mỹ. Vì thế, Mỹ mới đứng đằng sau cuộc đảo chính nhằm hạ
bệ Ông. Nếu ông ngoan ngoãn theo Mỹ thì chắc kết cục không đến nỗi bi
thảm như thế.
Kỷ niệm 50 năm ngày Tổng thống đầu tiên của chính thể Việt Nam Cộng hòa
bị hạ sát, xin được thắp nén hương tượng trưng trước mộ ông ở nghĩa trang
Lái Thiêu. Mong Ông tha thứ cho tôi vì ít nhất cũng đã có lần tôi gọi Ông
bằng thằng.
Trong những hình ảnh vê Ông còn lưu lại, tôi xin chọn ra đây một bức ảnh
và một clip:
1. Ảnh Ông Ngô Đình Diệm, một vị Tổng thống nằm nghỉ trên đường đi kinh
lý.

2. Video Clip Tổng thống Mỹ Eisenhower đón tiếp tổng thống Ngô Đình Diệm
tại sân bay quốc tế Washington Dulles ngày 8/5/1957

https://www.youtube.com/watch?v=WYMsA2WfZ9M
ref: http://www.thuvienhoasen.info/tvhsvn_nhung-su-that-lich-su-vn-pg-can-phaibiet/tvhsvn_nstcpb-86-cau-chuyen-ve-su-nhan-hau-cua-tt-ngo-dinh-diem.htm

