Bản tin của Hàn Quốc, nhưng khiến chúng ta cũng nên nhìn lại một giai đoạn lịch
sử của đất nước VN.
Dạ Hương
Chúng ta có lẽ cũng nên nhìn lại lịch sử miền Nam trong giai đoạn 1963, khi sinh
viên, học sinh Việt Nam xuống đường biểu tình chống chính phủ Ngô Đình Diệm.
Phải chăng họ đã bị Cộng sản trà trộn và giật dây để làm xáo trộn trật tự xã hội.
Xin gửi bài này lên diễn đàn Hoài Hương, để các bậc trưởng thượng đã từng là sinh
viên, học sinh trong giai đoạn này và đã từng chứng kiến hay tham gia vào các cuộc
biểu tình nên coi lại.
May cho Nam Hàn là họ dã thoát hiểm nạn và đã trở thành một cường quốc, trong
khi Việt Nam thì số không may nên không thoát được hiểm họa cộng sản.
Và nhờ như vậy cho nên Tổng thống Nam Hàn mới có thể nói chuyện Hòa hợp, hòa
giải trong thế mạnh.
Là môt đứa trẻ mà tuổi chỉ mới lên 7 vào năm 1963, nhưng tôi cũng còn nhớ được ít
nhiều sự lo lắng điên người của cha tôi khi có 2 người con trai đang trong độ tuổi học
sinh trung học vào giai đoạn này.
Tôi xin phép được highlight các đoạn mà tôi thấy quan trọng.
Hàn Quốc: TT Moon Jae In đòi làm sáng tỏ vụ thảm sát thường dân ở Gwangju
năm 1980.
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40 năm trước, vào ngày 18/05/1980, quân đội Hàn Quốc dập tắt trong biển máu một
cuộc nổi dậy đòi dân chủ ở Gwangju, chiếc nôi của phe tả.
Một ngày trước lễ tưởng niệm, trong chương trình đặc biệt dành cho đài truyền hình
địa phương MBC, tổng thống Hàn Quốc yêu cầu phải làm sáng tỏ danh tính, trách
nhiệm của những người ra lệnh dùng quân đội đàn áp thường dân cách nay 40 năm.
Vào tháng 5 năm 1980, một năm sau khi tổng thống Park Chung Hee bị giám đốc
mật vụ Nam Hàn KCIA hạ sát, chính quyền Hàn Quốc do tướng Chun Doo Hwan
lãnh đạo.
Tại Gwangju, 270 km ở phía nam thủ đô, xảy ra một cuộc nổi dậy của sinh viên và
đông đảo dân cư địa phương chống chế độ quân phiệt. Trong vòng 10 ngày, hàng
ngàn binh sĩ Nhảy Dù được điều động. Đàn áp được mô tả rất tàn bạo, có cả trực
thăng võ trang, bắn vào đám đông.
Số liệu chính thức nói có 200 người chết, 1.800 bị thương. Tuy nhiên, theo Yonhap,
một số nguồn khác cho rằng thiệt hại nhân mạng thật sự còn cao hơn nhiều.
Theo yêu cầu của Seoul, một số tài liệu lịch sử đã được Hoa Kỳ giải mật và công bố
hôm thứ Sáu 15/05/2020.
Vào thời điểm xảy ra khủng hoảng Gwangju, đại sứ Mỹ William Gleysteen được
tướng Lee Hui Sung, người trách nhiệm thi hành thiết quân luật tại Gwangju, cảnh
báo : Ảnh hưởng Cộng sản rất mạnh trong giới sinh viên địa phương đe dọa sinh tồn
của Nam Hàn. Nếu không dập tắt cuộc nổi dậy, Nam Hàn sẽ bị Cộng sản hóa như
Việt Nam năm năm trước đó.
Ngoài tướng Lee Hui Sung còn ai nữa?
Đối với tổng thống Hàn Quốc, "vẫn còn nhiều mưu toan che giấu hay bóp méo sự
thật". "Chưa biết ai là người ra lệnh nổ súng và dùng trực thăng bắn vào dân. Đâu là
trách nhiệm pháp lý sau cùng của quyết định này".
Theo Yonhap, biến cố Gwangju cho đến nay vẫn là nguồn gây tranh cãi chính trị và ý
thức hệ gây bất hòa trong nội bộ Hàn Quốc, kể cả trong giới khoa bảng và chính trị,
cho dù đất nước đã dân chủ hóa. Nhiều vị cho rằng phong trào sinh viên Gwangju
thân Cộng sản Bắc Triều Tiên.
Có lẽ một phần vì thế, tổng thống Moon Jae In tuyên bố thêm là ông muốn làm sáng
tỏ sự thật, không phải để trừng phạt những người có trách nhiệm. Mục tiêu sâu xa là
để thực hiện hòa giải dân tộc và đoàn kết quốc gia.
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