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Tình cờ đọc một bài báo của Hà Nội, nói về Biệt Đội Thiên Nga của Việt Nam Cộng
Hoà khiến mình thất kinh. Bài báo khen mấy người nằm vùng như Phạm Ngọc Thảo,
Phạm Ngọc Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ, Đinh Văn Đệ,.. ngược lại họ lại chửi Biệt Đội Thiên
Nga nào là Thiên Nga Chân dài, rắn độc, đủ thứ từ ngữ chửi bới.
Tò mò đọc mới khám phá ra biệt đội cảnh sát của Việt Nam Cộng Hoà khi xưa, được
huấn luyện để trà trộn vào các tổ chức thân cộng ở Sàigòn khi xưa như hội Phụ Nữ
Đòi Quyền Sống của bà Ngô Bá Thành, các tổ chức tôn giáo thân cộng như ni cô
Huỳnh Liên, linh mục Nguyễn Ngọc Thanh,.. mà khi xưa mình thường nghe báo chí
nói về họ nhưng sau 75, không thấy họ đâu hết.
Mình đồng ý là trong chiến tranh, hai bên đều tìm cách cài gián điệp vào đối phương
để lấy tin tức mật lợi cho mình như trường hợp Ukraine vừa qua, khám phá ra trùm tổ
an ninh hoạt động cho Putin. Hà Nội cài được người của họ trong chính quyền, quân
đội miền nam thì Việt Nam Cộng Hoà cũng phải cài người của họ trong hàng ngủ của
Hà Nội ở miền nam như trường hợp điệp viên X92 mà Frank Snepp, có kể là điệp viên
giỏi nhất của họ được cài trong mật khu Việt Cộng. Ông này sau 75 bị bắt, vì không
chịu di tản và tự tử trong tù. Mình có kể vụ này rồi.

Thiếu tá cảnh sát quốc gia Nguyễn Thanh Thuỷ, đứng đầu biệt đội Thiên Nga
Tò mò mình lên mạng kiếm được tài liệu nói về Biệt Đội Thiên Nga, mà người đứng
đầu là thiếu tá Nguyễn Thanh Thuỷ, từng là sinh viên trường Chính Trị Kinh Doanh
Đà Lạt. Sau 75, bị đi tù đến 13 năm rồi được di dân qua Hoa Kỳ theo diện H.O.

Tình cờ đọc bài báo của Hà Nội về Biệt Đội Thiên Nga của Việt Nam Cộng Hoà
Được biết năm 1965, Việt Nam Cộng Hoà thành lập học viện Cảnh Sát Quốc Gia, để
đào tạo các sĩ quan của ngành cảnh sát, nhận học viên cả nam cả nữ qua cuộc thi
tuyển vào. Tốt nghiệp sẽ được đưa đi khắp 4 vùng chiến thuật.
Qua hồi ký của ông Đặng Chí Bình, điệp viên được Việt Nam Cộng Hoà huấn luyện
để xâm nhập vào miền bắc để hoạt động. Đa số đều bị bắt khi vừa nhảy toán, trên
đường xâm nhập bằng đường biển và đường mòn. Lý do là nằm vùng của Hà Nội nằm
trong dinh tổng thống và các ngõ ngách của chính phủ và quân đội Việt Nam Cộng
Hoà.
Chính ông Đinh Văn Đệ, cựu thị trưởng Đà Lạt, sau này làm đại biểu Đà Lạt ở quốc
hội, kể trên báo Việt Cộng là ông ta nằm vùng rồi đi sang Hoa Kỳ với phái đoàn miền
nam để xin viện trợ, ông ta nói nhỏ với quan chức Hoa Kỳ là không nên, hết hy vọng.
Chán Mớ Đời.
Ông Đặng Chí Bình còn kể người huấn luyện ông ta là người của Hà Nội. Khi họ lấy
cung ông ta ở Hoả Lò thì có đưa hình ông ta chụp với ông Phan tại Sàigòn. Mình có
ông cậu bà con, làm trong chiến dịch Phượng Hoàng, tháng 4/75, về nhà sửa soạn
đem vợ đi di tản, khám phá ra vợ mình là nằm vùng nên tự sát luôn. Chắc bao nhiêu
tin mật đều được bà mợ chuyển cho Hà Nội.
Sau Mậu Thân, để chống lại sự xâm nhập của nằm vùng, Việt Nam Cộng Hoà gia
tăng huấn luyện một nhóm cảnh sát đặc biệt toàn là nữ, dễ qua mặt Hà Nội. Họ gọi
biệt đội Thiên Nga, trực thuộc khối Đặc Biệt của bộ tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia. Biệt
Đội này có nhân lực khắp 4 vùng chiến thuật. Dạo ấy nam phải đi lính nên khó mà trà
trộn vào sinh hoạt của xã hội miền nam lúc bấy giờ.
Mình xin trích lại đây một phần bài mình đọc trên mạng về sự thành lập của biệt đội
Thiên Nga, đăng trên hươngdươngtxt.com

Công việc khởi đầu gặp rất nhiều khó khăn, từ vấn đề tuyển mộ, đào tạo nhân viên…
cho đến công tác tìm đầu mối, xây dựng cơ sở, giám thị, v.v...
-Biệt Đội Thiên Nga Trung Ương có văn phòng tại Khối Đặc Biệt
-Biệt Đội Thiên Nga Thủ Đô và 11 quận có văn phòng tại Bộ Chỉ Huy Cảnh Sát Quận
Đô Thành
-Biệt Đội Thiên Nga Vùng I, II, III, IV và tại các tỉnh trên toàn quốc từ Quảng Trị đến
Cà Mau
Biệt Đội Thiên Nga Trung Ương có 4 ban: Ban Hành Chánh, Ban Tổ Chức Phát
Triển, Ban Huấn Luyện và Ban Hoạt Vụ. Nhiệm vụ của Thiên Nga Trung Ương là
thành lập cơ sở văn phòng, tuyển mộ nhân viên, tổ chức huấn luyện, tìm đầu mối,
phát triển công tác. Đồng thời, Biệt Đội Thiên Nga Trung Ương đôn đốc và hướng
dẫn các Bộ Chỉ Huy Cảnh Sái Quốc Gia, thành lập Biệt Đội Thiên Nga địa phương ở
11 quận Đô Thành và tại các tỉnh.
Biệt Đội Thiên Nga địa phương tuyển mộ nữ nhân viên gửi về Biệt Đội Thiên Nga
Trung Ương ở Sài gòn để đưa đi thụ huấn các khoá học tình báo tại trường Tình Báo
Trung Ương. Các phụ nữ được tuyển mộ phải có ít nhất là văn bằng Trung học Đệ
nhất cấp hoặc cao hơn, ngoại trừ các quả phụ của Cảnh Sát không đòi hỏi điều kiện
văn bằng như trên, nhưng ít nhất phải có bằng Tiểu học.
Các nữ nhân viên được tuyển lựa này gồm đủ mọi lứa tuổi, mọi thành phần khác nhau
trong xã hội: có thể là người bán rau cải ở chợ, bán hàng rong, bán vé xe bus, nhân
viên bưu điện, điện lực, thư ký văn phòng, học sinh, sinh viên, cô giáo và vũ nữ, v.v…
Các nữ nhân viên lần lược được học qua các lớp Tình báo căn bản (4 tuần), Theo dõi
(6 tuần), Cán bộ điều khiển (8 tuần),… và đặc biệt là khoá tác xạ tại trường Tình Báo
Trung Ương. Khóa sinh phải đủ điểm cho lớp trước mới có thể lên lớp kế tiếp. Trong
thời gian thụ huấn, các khóa sinh phải ở nội trú và mang bí số.
Việc giảng dạy do các Giảng viên Tình báo phụ trách, còn giám thị do các nhân viên
Thiên Nga Trung Ương đảm nhận. Các khóa sinh sau khi thụ huấn chuyên môn trở về
đơn vị tại các địa phương, nơi đã gởi đi học, và bắt đầu nhận công tác do các ngành
Đặc Biệt phân nhiệm. Công tác trực thuộc sự hướng dẫn của phụ tá Đặc Biệt địa
phương và báo cáo thành quả công tác về Thiên Nga Trung Ương.
Tại Trung Ương, ngoài các lớp kể trên, các nữ nhân viên Thiên Nga còn theo học các
lớp kỹ thuật như: nhiếp ảnh (chụp hình bí mật), học lái xe gắn máy và xe hơi, một số
được học thêm các lớp thẩm vấn.
Biệt Đội Trưởng, phụ tá Biệt Đội Trưởng Thiên Nga Trung Ương và các Cán Bộ Điều
Khiển đều là nữ Sĩ Quan Cảnh Sát tốt nghiệp khoá I Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia.
Riêng Biệt Đội Trưởng và Phụ Tá đã tốt nghiệp thêm khóa Trưởng Phòng Đặc Biệt
tại trường Tình Báo Trung Ương vào năm 1967.
Ngoài các nữ Sĩ quan và nhân viên Cảnh Sát chính thức, Biệt Đội Thiên Nga còn sử
dụng một số rất đông nữ hồi chánh viên, nữ can phạm chính trị, các công nhân hãng,
xưởng, nhân viên các cơ quan chính phủ (ngoài cơ quan cảnh sát), các bạn hàng chợ,
các học sinh sinh viên trường trung học và đại học… để làm mật báo viên cho Biệt
đội. Số cộng tác viên gấp nhiều lần số nhân viên chính thức.

Các nhân viên Trung Ương đi công tác hoạt vụ đều có học khóa chuyên môn tình báo
để được hướng dẫn rõ ràng chi tiết công tác họ phải đảm nhận cũng như cách thức
bảo vệ an ninh tối đa cho họ. Các nữ nhân viên hoạt vụ đều có bí số và bí danh. Tùy
vào công tác, họ được tạo cho một nguỵ tích với tất cả giấy tờ tùy thân và lý lịch mới.
Nhằm mục đích nhu cầu bảo mật công tác, Biệt Đội Thiên Nga Trung Ương có những
kiosque buôn bán lẻ, có điện thoại công cộng để làm nơi liên lạc (hộp thư sống và
chết), v.v… và một nhà an toàn làm nơi tiếp xúc với tình báo viên, mật báo viên, nhất
là tình báo viên từ mật khu về.
Vì là Biệt Đội tình báo nữ mang tên loài chim Thiên Nga, nên mỗi kế hoạch công tác
đều có ám danh của một loài chim khác như Sơn Ca, Hoạ Mi, Hải Âu, Hoàng Oanh,
Hoàng Yến, v.v… Còn các công tác phối hợp với các cơ quan bạn thì dùng ám danh
của sông núi như Trùng Dương, Trường Sơn, v.v… Do sự thay đổi cơ cấu của Khối
Đặc Biệt và để thích ứng với tình hình chính trị phức tạp nên cuối năm 1972, Biệt Đội
Thiên Nga mang ám danh mới: Đoàn Đặc Nhiệm G423g để bảo mật hoạt động.
Song song với việc xây dựng tổ chức, đào tạo nhân viên, Biệt Đội Thiên Nga Trung
Ương luôn nổ lực tìm đầu mối, lập kế hoạch công tác, tìm cách xâm nhập, len lỏi vào
các hội đoàn Phụ Nữ Việt Nam, hội đoàn bạn hàng các chợ, hội Phụ nữ đòi quyền
sống, các lực lượng đấu tranh thuộc thành phần thứ ba, các thành phần tôn giáo
khuynh tả có Việt Cộng xách động, các tổ chức sinh viên học sinh đấu tranh thân
Cộng Sản để kịp thời ngăn chặn những tên Việt Cộng nằm vùng, triệt phá những âm
mưu có nguy hại cho an ninh quốc gia. Không những thế, Biệt Đội Thiên Nga còn
xâm nhập vào tận mật khu của Việt Cộng để thu thập tin tức tình báo góp phần tiêu
diệt các cơ sở đầu não của Cộng Sản.
Nhìn lại quá trình công tác của các nữ nhân viên Thiên Nga, phải thừa nhận rằng
công việc của họ rất nguy hiểm, tính mạng lúc nào cũng bị đe dọa. Qua các tài liệu
tịch thu được của Việt Cộng, sau những thất bại nặng nề, chúng rất đề cao cảnh giác
“nữ Thiên Nga”. Việt Cộng luôn tìm cách ám sát những ai chúng nghi ngờ là nhân
viên Thiên Nga.
Còn các nhân viên Thiên Nga len lỏi vào các hội đoàn tham dự các cuộc biểu tình,
tuyệt thực, chống đối nên cũng phải chịu “hưởng” hơi, cay, dùi cui của Cảnh Sát.
Các chị em Thiên Nga còn phải hy sinh những tình cảm riêng tư, thời gian dành cho
gia đình, vượt qua nhiều khó khăn trở ngại để làm tròn bổn phận công dân yêu nước
đấu tranh cho lý tưởng tự do.
Thật khó có thể ghi lại hết những chiến công thầm lặng của các nữ chiến sĩ tình báo
Thiên Nga, tuy vậy những công tác sau đây là ví dụ điển hình về các hoạt động của
Biệt Đội Thiên Nga.
Một trong các công tác mà Việt Cộng vẫn còn tức tối là việc cung cấp lương thực
thực phẩm cho phái đoàn Quân Sự Bốn Bên vào họp tại trại David, Tân Sơn Nhất, Sài
Gòn. Mặc dù chúng nghi ngờ nên chúng đề nghị chọn nhà thầu cung cấp thực phẩm
cho hai phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (tức CS Bắc Việt) và Mặt Trận Giải
Phóng Miền Nam, nhưng cuối cùng nhà thầu chúng chọn lại là của Biệt Đội Thiên

Nga. Công tác này mang ám danh là Trùng Dương, hoạt động cho đến ngày cuối
cùng 28-04-1975.
Công tác mang ám danh là Hải Âu đã cài được một nhân viên Thiên Nga vào Hội
đoàn phụ nữ đối lập và tạo được niềm tin nên được Việt Cộng chọn đi học lớp tình
báo chung với chúng.
Công tác len lỏi vào Hội phụ nữ đòi quyền sống, hoạt động chung với một cán bộ nằm
vùng. Mãi đến sau 1975, tên nữ cán bộ mới biết đến người thư ký của Ban Xã Hội là
nhân viên Thiên Nga. Lúc ấy tên nữ cán bộ là Đại úy Công an tức tối đề nghị gia tăng
6 tháng tù trong khi chị nhân viên Thiên Nga đã có giấy ra trại. Công tác này mang
ám danh Hoạ Mi.
Trong 5 năm liền, một nữ Huyện uỷ viên của Việt Cộng đã hợp tác với Biệt Đội Thiên
Nga. Sau 30-04- 1975, chị vẫn giữ chức Huyện uỷ của một Huyện gần Saigon. Cho
đến sáu tháng sau đó, Việt Cộng mới truy ra được từ hồ sơ còn sót lại ở địa phương,
nên đã khai trừ chị khỏi Đảng Cộng Sản và giam chị ở Chí Hoà.
Chị đã may mắn không bị chúng xử tử hình. Sau tôi gặp lại chị ở trại Hàm Tân, chị
mới vỡ lẽ tôi- người tên Năm tiếp xúc với chị năm xưa-là Thiếu Tá Biệt Đội Trưởng
Thiên Nga. Công tác này được mang tên Hoàng Oanh.
Các công tác, hoạt động của Thiên Nga càng thành công tốt đẹp bao nhiêu thì Việt
Cộng càng tức tối lên án, càng đề cao cảnh giác với nhân viên Thiên Nga. Do đó
những bản án không xét xử trả thù hèn hạ dành cho các nữ nhân viên Thiên Nga của
Cộng Sản là từ 3 năm đến 13 năm trong các trại tù “cải tạo”. Tuy vậy các chị em
nhân viên của Thiên Nga vẫn hãnh diện, giữ vững nhân cách, lập trường, vượt qua
những giao lao của năm tháng tù đày.
Tôi rất xúc động khi phải nhắc lại quá khứ của Biệt Đội Thiên Nga, với những anh
thư đã đem hết những hăng say, nhiệt tình, tinh thần chống Cộng mãnh liệt của tuổi
trẻ, hiến dâng để bảo vệ đất nước miền Nam Việt Nam . Tôi rất hãnh diện về Biệt Đội
Thiên Nga, các nữ nhân viên từ Hạ sĩ quan đến Sĩ quan, cùng các cộng tác viên đã
giữ trọn khí tiết trong lúc sống khổ sở trong lao tù hay trong sự kềm kẹp của chế độ
Cộng Sản ngoài xã hội, sau khi được thả về.
Tôi mong ước một ngày gần đây những nữ Thiên Nga hải ngoại sẽ gặp lại các bạn
Thiên Nga còn ở lại Việt Nam , tay bắt mặt mừng trong niềm vui thấy đất nước thật sự
có tự do dân chủ.
Tôi viết bài này, cũng mong quý bạn có cái nhìn rõ hơn về người Cảnh Sát Quốc Gia,
trong đó có những nữ Cảnh Sát, những chị bán hàng, những anh chị em sinh viên...đã
có một thời hiến dâng máu xương cho đất nước.
(Thiếu tá Nguyễn Thanh Thuỷ) hết trích
Bà thiếu tá Nguyễn Thanh Thuỷ, tốt nghiệp khoá đầu tiên sĩ quan học viện Cảnh Sát
Quốc Gia, từng học trường chính trị kinh doanh Đà Lạt. Sau này được giao phó
thành lập và đứng đầu 1 toán nữ điệp viên, cài trong mật khu và nhóm thân cộng tại
miền Nam.

Theo mình chưa chắc một số nhóm họ thân cộng. Trong một thể chế dân chủ thì
người ta gọi là Đối Lập. Cho thấy khi xưa, chính quyền Việt Nam Cộng Hoà cũng khá
dễ dãi đối với phe chống lại ông Thiệu. Ngày nay, chúng ta hay nói về những người
chống chính quyền Việt Nam Cộng Hoà là thân cộng.
Ở trong một xã hội dân chủ thì người ta phải chấp nhận sự đối lập. Ông Trump lên
bên Dân Chủ ngày nào cũng chửi, ông Biden lên thì bên cộng hoà cũng chửi. Nhưng
nhờ có đối lập chửi bới mới khiến chính quyền thận trọng không làm bừa vì người
dân sẽ bỏ phiếu bất tín nhiệm. Điển hình ông thủ tướng Anh quốc, phải từ chức vì
thuộc cấp bất mãn về đường lối ông ta lãnh đạo.
Có thể nhiều nhóm bị nằm vùng trà trộn vào và có nhóm được Hà Nội thành lập.

Sinh viên đại học Đà Lạt, biểu tình ở Khu Hoà Bình. Mình hỏi một anh bạn, tốt
nghiệp viện đại học Đà Lạt, dạy trường Bùi Thị Xuân về vụ này thì anh ta cho biết.
Hồi đó thấy chúng rủ đi thì đi theo chớ có biết gì đâu. Để hôm nào mình hỏi anh ta
thêm về vụ này để hiểu thêm thời con nít của mình khi thấy lựu đạn cay bên chùa Linh
Sơn, sinh viên mỗi chiều là cứ phát loa như cái loa phường mình nghe ở quê ông cụ
vào buổi sáng.
Dạo trước 75, mình hay thấy báo chí đưa tin về các cuộc biểu tình của Phong trào
phụ nữ đòi quyền sống, hội quả phụ tử sĩ Việt Nam, hội nữ Phật tử Lòng Hoa, nhóm
công giáo của linh mục Chân Tín và Nguyễn Ngọc Lan. Thương phế binh cắm dùi, đủ
trò.
Nhóm ni cô Huỳnh Liên và vài nhân vật của phía Ấn Quang móc nối đưa điệp viên
của Biệt Đội Thiên Nga và mật khu để huấn luyện và hoạt động cho Việt Cộng đến

1975 mới bị phát giác. Nhìn lại thì ở ngoài bộ đội miền Bắc đánh khắp nơi, trong
thành phố thì có nằm vùng, chính quyền của ông Thiệu, kể ra là giỏi mới cầm cự được
lâu, xem như 10 năm.
Mình có nói chuyện với vài người Mỹ thì họ cho biết chính quyền Việt Nam Cộng Hoà
dạo ấy tốt vì có đối lập, khác với Nam Hàn, Đài Loan và các nước Nam Mỹ.
Nói cho ngay, Hà Nội rất giỏi về tình báo, cho người của họ trà trộn vào chính quyền
Việt Nam Cộng Hoà. Giới sinh viên học sinh thì các lãnh tụ như Huỳnh Tấn Mẫm lại
được ông Kỳ và ông Dương Văn Mình bao che, là thế nào. Có lẻ họ chống lại ông
Thiệu nên tìm cách dùng ông Mẫm làm con cờ chính trị cho họ.

Một vài thành viên của biệt đội Thiên Nga. Nghe nói họ tuyển lựa toàn mấy cô đẹp
Mấy người nghệ sĩ như Kim Cương và Thanh Nga đều là nằm vùng của Hà Nội. Họ
móc nối để bà Kim Cương để lấy Phạm Duy Lân, không biết có bà con với gia đình
họ Phạm Duy, Đổng Lý Văn Phòng bộ thông tin. Ông này được bà Thanh Nga tháp
tùng khi đi phó hội nghị Paris. Hay chuyện Thẩm Thuý Hằng được bố trí lấy Tony
Oánh, bộ trưởng kinh tế, phó thủ tướng một thời.
Mình biết một đại gia Đà Lạt, khi xưa từng là người tình của bà Thẩm Thuý Hằng. Có
lẻ vì vậy mà sau 75, ông Tony Oánh không đi mỹ dù bạn học ở Hoa Kỳ bảo lãnh.
Mình có đọc một bài báo trên báo mỹ không nhớ là ở đâu, chắc NYT. Bạn của ông ta
làm lớn ở Hoa Kỳ.
Ai tò mò thì tìm đọc cuốn sách Biệt Đội Thiên nga của bà Nguyễn Thanh Thuỷ, có bán
trên Amazon.
Mình mò mò tìm về những tin tức về chiến tranh Việt Nam thì thấy khi xưa, ở miền
nam, không có chiến tuyến, không biết ai là bạn, ai là kẻ thù vì nằm vùng xâm nhập
quá đông.

Năm 1954, có đến 1 triệu người từ miền Bắc di cư vào nam, và 300,000 người từ miền
nam tập kết ra Bắc. Khởi đầu cuộc chiến thì được xem miền nam thắng thế về mặt
chính trị vì có hơn 1 triệu người bỏ làng quê, cha ông đất tổ để vào nam tránh nạn
cộng sản trong khi đó chỉ có 300,000 tập kết ra Bắc.
Sau đó người thân của những người tập kết ra Bắc, được nằm vùng móc nối làm nội
tuyến cho Hà Nội. Trong khi đó ở ngoài Bắc, dân chống đối chế độ đã bỏ vào nam,
còn lại thì bị đàn áp trong xã hội cộng sản.
Ông Đặng Chí Bình điệp viên được gửi ra Bắc, kể là ông ta tìm cách về Hà Nội không
bị lộ diện. Có gặp người ở Hà Nội để móc nối nhưng khi vào nhà thờ gặp một cha cố,
đưa thư của linh mục Hoàng Quỳnh thì phải, sau đó ông ta phát hiện ra bị theo dõi và
cứ thế mà ông ta được họ thả đi vòng vòng để xem có gặp ai khác rồi tóm cổ ông. Sau
này, được thêm hai cuốn tiếp thì ông cho biết chính ông linh mục là người chỉ điểm
ông ta cho công an, phản gián Hà Nội. Chán Mớ Đời.
Mình nghe kể một ông cậu bà con, có người em làm cho chiến dịch Phượng Hoàng,
tự tử sau 75. Ông này thì từng làm trưởng ty cảnh sát Đà Lạt, lại nằm vùng cho Việt
Cộng. Người ta nghi ngờ thì ông cho Việt Cộng đặt mìn ở nhà cậu, nhưng xa một tí để
khỏi chết. Cuối cùng thì được thuyên chuyển đi đâu. Lần đầu tiên về Đà Lạt, mình có
gặp cậu, kể mới đi Gia-nã-đại về (năm 1992). Mình ngạc nhiên nên hỏi ông cụ, mới
kể. Chán Mớ Đời .
Có dạo ở Đà Lạt cứ lâu lâu nghe mìn nổ, nằm vùng đặt mìn ở cây xăng Ngã Ba Chùa,
ngay bên cạnh nhà bà dì của mình. Trụ sở khu phố I ở đường Duy Tân, để giết ông
trưởng phó khu phố. Ông này không chết, lại chết thằng bé nào. Mình nghe kể vài khu
phố trưởng là nằm vùng nên mình không biết đâu là bến bờ. Nghĩ lại cũng đúng vì ở
Số 4, khu phố 2, nơi mình cư ngụ thì họ hay về ban đêm để giết mấy ấp trưởng,… ai
mà sống sót chắc nằm vùng cho họ.
Ông Nguyễn Hưng Quốc ở Úc Đại Lợi, có kể sau 75, đi theo ông thầy đến nhà của
ông Hoài Thanh, phê bình văn học của Hà Nội, dọn vào Sàigòn. Ông này nói theo cơ
bản bọn ngụy là xấu nhưng sao chúng sáng tác quá hay,… không nhớ rõ nguyên câu.
45 năm sau, Việt Cộng toàn hát nhạc Bolero của Sàigòn khi xưa, nhạc Hà Nội sáng
tác trong thời chiến tranh không ai hát hay nghe. Ngay nhạc sĩ Trần Tiến còn tuyên
bố trên truyền hình là hãy dẹp bỏ Nhạc Đỏ đi.

Mình hay xem phim đại hàn nói về thời sau 1953, khi đất nước họ bị chia đôi như Việt
Nam để so sánh xem lý do nào họ trở thành cường quốc như ngày nay.
Giới cầm quyền của Nam Hàn xiết chặt, kiểm soát dân miền nam Triều Tiên rất mạnh,
vì có nằm vùng của Bắc Hàn cài ở lại, hay có thân nhân ở miền Bắc, rất độc tài như
các nhóm quân phiệt. Trong khi miền nam Việt Nam thì cứ cho phép đối lập để bị Hà
Nội lợi dụng thành lập các nhóm của Hà Nội, để tìm cách đánh về mặt chính trị quốc
tế.
Được cái là Đài Loan và Nam Hàn dần dần họ nới rộng ra, cho phép tự do ngôn luận,
đối lập như ở Tây Phương. Họ trở nên giàu có thịnh vượng. Nhìn các nước á châu lại
buồn cho Việt Nam. Chán Mớ Đời.
Trước 1989, Ba Lan thuộc khối Varsovie, GDP hàng năm mỗi đầu người là đâu trên
$1,700. Sau 35, GDP mỗi đầu người lên đến trên $17,000. Dân Ukraine thấy đường
lối của Ba Lan phát triển xứ họ nên muốn theo nên mới xẩy ra vụ Putin đánh chiếm.
Nguyễn Hoàng Sơn
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