
Người Việt Hải Ngoại Nghĩ Gì Về XHCN-CSVN

VỀ TỰ LỰC VĂN ĐOÀN…

Ngày 9 tháng 1 năm 2007, trong trò chơi “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình
VTV3 Hà Nội, do MC Lại Văn Sâm điều khiển, người được mời lên chiếc “ghế nóng”
tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư
phạm thành phố Thái Bình.
Câu hỏi nguyên văn như sau: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, Hoàng
Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là người không phải anh em ruột với ba người kia?”
Cô giảng viên Đại học Sư phạm suy nghĩ một lát rồi nói:
- Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là một gánh cải
lương. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. – Riêng Hoàng Đạo,
Thạch Lam, Khái Hưng… tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như
Nhất Linh không.
- Vậy chị kết luận ai không phải anh em ruột với ba người kia?
- Tôi đề nghị cho tôi được hưởng quyền trợ giúp, gọi điện thoại cho người thân.
- Chị muốn gọi cho ai?
- Cho anh Nam, một bạn đồng nghiệp cũng dạy trong trường. Anh Nam là người đọc
rất nhiều sách, kiến thức rất rộng, chắc chắn anh ấy biết.
Phòng máy liên lạc với người tên Nam đang chờ sẵn ở nhà để trợ giúp, “cứu bồ” cho
cô Tâm.
Cô Tâm lặp lại câu hỏi như chương trình đã hỏi: “Trong tứ trụ của Tự Lực Văn
Đoàn…”, “Anh cho em biết Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng, ai
không phải là anh em ruột với ba người kia…”
Đầu dây có tiếng trả lời rất lớn và dứt khoát, nghe rõ mồn một:
- Hoàng Đạo, Hoàng Đạo không phải là anh em ruột với Nhất Linh, Thạch Lam và
Khái Hưng.
- Chắc chắn không anh?
- Chắc trăm phần trăm.
- Ba mươi giây của chị đã hết. Xin chị cho biết câu trả lời.
- Tôi tin vào kiến thức của người bạn đồng nghiệp của tôi. Tôi trả lời, Hoàng Đạo
không phải anh em ruột với ba người kia.
- Chị quyết định như thế?
- Vâng, câu trả lời của tôi là phương án B, Hoàng Đạo.



- Sai. Giải đáp của chúng tôi là phương án D, Khái Hưng. Khái Hưng không phải anh
em ruột với Nhất Linh, Hoàng Đạo và Thạch Lam. Hoàng Đạo tên thật là Nguyễn
Tường Long, sinh năm 1906, em ruột nhà văn Nhất Linh, anh ruột nhà văn Thạch
Lam. Như vậy phần thưởng của chị từ năm triệu đồng còn lại một triệu đồng. Nhưng
không sao, chúng ta lấy vui làm chính. Xin cám ơn chị đã tham dự chương trình.
Câu chuyện về cô giáo giảng viên trường Đại học sư phạm thành phố Thái Bình thật
ra không có gì lạ trong nền giáo dục Việt Nam bởi lẽ chương trình giáo dục không hề
có bốn chữ Tự Lực Văn Đoàn mặc dù đây là một nhóm tác giả quan trọng bậc nhất
trong nền văn học hiện đại của Việt Nam.

Nguồn: Ba Cong

‘Đỉnh cao của trí tuệ’ Mấy thằng thiến sĩ đâu hết rồi giải nghĩa từ vĩ mô là cái đách
gì. tụi bây nhét chữ vào mồm dân mù đách biết nghĩa gì luôn

TÂM SỰ CỦA CÂY TRỤ ĐIỆN Ở SÀI GÒN
Dzung Nguyen
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Em chào các anh chị ! Em chỉ là một cây trụ điện, em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn
cho nên em là trụ điện Sài Gòn.
Sài Gòn mình thì có nhiều trụ điện, nhưng mà quốc tịch hông giống nhau. Trụ điện
thời Pháp, thời Mỹ rồi thời sau năm 1975.

Em là do người Mỹ làm ở cuối thập niên 60, cho nên em là trụ điện con lai.
Sau năm 75 có diện con lai được đi Mỹ, thì em cũng được đi vì em là sản phẩm của
Mỹ nên được đi chung với mấy em lai trắng lai đen.

Nhưng mà khi giấy tờ xong xuôi, ra tới phi trường thì người ta đút em vô cửa máy bay
hỏng được ! Bởi vì cửa thì nhỏ mà cây thì vừa dài vừa bự ...Có anh phi công kia có
sáng kiến là bôi xà bông lên thân em cho trơn, dễ lọt vô cái cửa. Nhưng khi lọt phần
đầu thì tét cửa máy bay ! Phải vá lại cho kịp chuyến bay ...

Em cũng hông muốn đi ngay từ đầu, bởi vì em thương Mẹ Sài Gòn lắm ! Mà bị người
ta biểu đi diện con lai, hỏng đi hỏng được !
Rồi em ở lại với Sài Gòn thương yêu cho tới bi giờ ...

Em đứng trên một con đường mà hông biết là đường gì ? Bởi vì em hông biết chữ.
Bên hông em là một quán nhậu, bên kia là rạp xi nê nghe người ta nói là rạp Vườn
Lài .

Một bữa, rạp bị cúp điện thì em nghe bên trong có nhiều tiếng bợp tai lớn lắm ! Lớn
như pháo nổ ngày tết . Rồi mấy chị nữ sinh áo dài trắng bước ra, mặt hầm hầm ! Mấy
anh kia từ từ theo sau, mặt bị sưng ! Em thấy vậy mà hỏng hiểu nguyên nhân ...

Còn cái quán nhậu lề đường cũng làm khổ thân em, bởi vì khi mấy ảnh uống bia
nhiều rồi ra tưới nước dưới chưn em, nhưng mà em hông cần tưới nước như cây bưởi
hay cây vú sữa, là loại trái cây mà mấy anh nhậu xỉn thường hay nghĩ tới !

Một bữa em nghe anh kia uống hơi ngà ngà. Ảnh đặt mạnh chai bia xuống bàn, rồi
nói lớn :
_ Sài Gòn này tao biết hết trọi ! Ngày xưa, có bà kia tên bà Chiểu, bả bán chuối bên
chợ Đũi. Rồi ông Tạ mới tới làm quen. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau mới đẻ ra
anh bảy Hiền, anh này lớn lên làm nghề đóng tàu bên mũi tàu Phú Lâm. Anh Bảy số
đào hoa cho nên nhiều cô đeo theo ảnh lắm, trong đó có cô Giang, cô Bắc bên quận
nhứt. Nhưng mà ảnh chỉ thương em Minh Phụng, nhà em này gần mũi tàu Phú Lâm.
Hai người tối nào cũng rủ nhau ra chỗ cột cờ Thủ ngữ bên sông Sài Gòn tâm sự.

Nghe nói sau này em Minh Phụng từ từ hết thương anh bảy Hiền, vì ảnh bị ông Lãnh
rủ ra cầu ba cẳng nhậu quài ! Em Minh Phụng thì làm y tá bên nhà thương Đồn Đất,
nhưng mà ẻm người Hoa, cho nên giọng hơi lơ lớ, ai hỏi ẻm làm ở đâu thì ẻm nói làm
bên nhà thương LL.

Câu chiện tới nay, em xin tạm ngưng vì nói nữa thì em cũng mang tiếng nhiều chiện
như cái anh viết bài này dùm cho em. Cám ơn anh chị ghé đọc bài ủng hộ cho em .

Thân ái !!



NHỮNG CÁI NHẤT Ở VIỆT NAM
Hoàng Thanh Bình

1- Người thính tai nhất VN là nhạc sỹ Trần Hoàn :”Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò
Nghệ Tĩnh... "
2- Người điếc nhất là anh Kim Đồng :" Đùng Đùng Đùng, Đoàng Đoàng Đoàng anh
cứ đi.." và Người con gái Sông La :" Em dõi theo từng ngày, đếm từng loạt bom rơi,
cho bom nổ bên tai, em vẫn đứng giữa trời"
3- Người tinh mắt nhất VN là nhạc sỹ Xuân Hồng : " Cao cao bên cửa sổ, có hai
người hôn nhau"
4- Giải ảo giác và mù màu nhất là Viễn Phương :" Thấy một mặt trời trong Lăng rất
đỏ"
5- Tay dài nhất VN là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn :”Từ Bắc vô Nam nối liền nắm tay"
6- Cây có rễ dài nhất là cây Kơ Nia vì ở Tây Nguyên mà " Uống nước nguồn miền
Bắc"
7- Người bán hàng xạo nhất là Hàn Mạc Tử : " Ai mua Trăng tôi bán Trăng cho"
8- Người làm biếng là nhạc sỹ Trịnh Công Sơn vì sống phải nhờ người khác
" Hãy sống giùm tôi, hãy nói giùm tôi, hãy thở giùm tôi"
9- Người có nhiều con, cháu nhất là Bác Hồ : Người không con mà có triệu con”hơn
90 triệu dân"
10- Người có nhiều máu nhất là anh Giải phóng quân trong tác phẩm của Lê Anh
Xuân vì anh chết khi đang đứng bắn " MÁU ANH PHUN NHƯ LỬA ĐẠN CẦU
VỒNG"
11- Người đàn ông có giới tính linh hoạt nhất là ông Thọ vì có sữa, ông còn dụ dỗ Cô
gái Hà Lan đưa sữa về VN.
12- Người đầu tiên có ý tưởng triển khai Giờ trái đất chính là cụ Ngô Tất Tố vì từ đầu
thế kỷ 20 cụ đã khuyên mọi người phải " Tắt Đèn".
13- Người vô cảm, lãnh cảm nhất là ca sỹ Mỹ Tâm vì " Tình yêu đến em không mong
đợi gì, tình yêu đi em không hề tiếc nuối".
14- Thần đồng ngoại ngữ là em bé trong thơ Tố Hữu vì " Tiếng gọi đầu đời con gọi
Xít Ta Lin"
15- Người Phụ nữ nặng nhất VN là " Chị Hai 5 tấn quê ở Thái Bình " trong bài hát
"Hai chị em" của nhạc sỹ Hoàng Vân.
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16-Người thức lâu nhất là nhạc sỹ Hoàng Hiệp : 20 năm không đêm nào ngủ được
( trong NGỌN ĐÈN ĐỨNG GÁC)
17-Người gầy nhất thế giới là Từ Hải ;" vai năm tất rộng, thân mười thước cao ".
18-Người sinh con nhiều nhất là Lạc Long Quân và bà Âu Cơ.
19-Người dùng đồ giả đầu tiên là An Dương Vương.
20-Người kỹ sư đầu tiên chế tạo thuyền bằng vầng trăng là Nhạc sỹ An Thuyên: "Cắt
nửa vầng trăng Tôi làm con đò nhỏ".
21-Người kìm hãm được sự sung sướng đầu tiên của Việt Nam đó là, tắt lửa lòng, của
Nguyễn Công Hoan.
22-Cái áo dài trắng nhất Việt Nam là của Nguyễn Trọng Trí Hàn mạc Tử , Áo em
trắng quá nhìn không ra ...
23-Người VN nhiều tay nhất là cô giáo Tày “ Tay đóng bàn, tay đóng ghế, tay cầm
sách, tay cầm đàn...”
24-Người đếm được mưa giỏi nhất VN là Phan Huỳnh Điểu :”Đêm nghe tiếng mưa
rơi đếm mấy triệu hạt rồi...” trong bài Ở hai đầu nỗi nhớ.
25 .Người VN đóng thế vai (cascaduer) đầu tiên là Lê lai .

(Sưu tầm )

LM Đặng Hữu Nam đã bị tước đoạt thiên chức Linh Mục và quản thúc dưới sự giám
sát gắt gao của cộng sản chỉ vì rao giảng lên SỰ THẬT.
(Linh Mục là chức danh do Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm, vc làm sao có thể tước đoạt
được?)

VIỆT NAM YÊU CẦU NETFLIX GỠ PHIM LITTLE WOMEN TRÊN TOÀN
THẾ GIỚI VÌ XUYÊN TẠC LỊCH SỬ ?



“Sự thật lịch sử Việt Nam :
1. Nữ anh hùng Lý Thị Năm Bị chích điện 220V, bỏ đói 20 ngày, bỏ khát 3 tháng
nhưng vẫn không chết. Ném lựu đạn trúng họng súng xe tăng địch từ khoảnh cách 700
mét.
2. Chú bảy bị máy bay bắn lòi ruột, chú bảy dùng tay nhét ruột vào bụng rồi anh dũng
chiến đấu tiếp, thành công bắn hạ máy bay khi 1 tay giữ bụng 1 tay cầm súng.
3. Anh Tám Lê tự thiêu chạy mấy trắm mét thiêu rụi kho xăng Nhà Bè
4. Chị sáu bị quân địch áp giải ra pháp trường, trên đường đi chị vui vẻ ca hát, tiện
tay ngắt lấy bông hoa, gài lên tóc.
5. Siêu phi công Nguyễn Văn Bảy và chiếc Mig 17 huyền thoại của Nga Xô. Anh Bảy
đã từng lái máy bay lẫn vào trong mây, rồi tắt máy núp trong mây bình thản kéo ba bi
thuốc lào, thả khói lên trời mù mịt để đánh lạc hướng bọn giặc lái Mỹ. Sau đó anh
mới nổ máy xông ra bắn 2 hỏa tiễn hạ hai pháo đài bay B52 của Mỹ trong nháy mắt.



Chiếc Mig 17 của anh Bảy từng bị đạn của địch bắn thủng hơn 80 lỗ, nhưng anh Bảy
đã lấy tay bịt lại và vẫn bay về căn cứ an toàn. Cả thế giới nghe đến tên anh phải lắc
đầu, lè lưỡi và ngả mũ bái phục.
…….”
Nguồn st
Bài viết này khẳng định tất cả là sự thật, không phải là xuyên tạc lịch sử.

BÀ HIỆU TRƯỞNG NÀY XUẤT THÂN TỪ ĐÂU?
Chu Mộng Long

"Bạn không nói ra thì tôi không biết bạn là ai". Câu ngạn ngữ này mang nghĩa rộng,
không đơn thuần là bạn "nói ra" cái nguồn gốc xuất thân của bạn cho người khác biết
mà nói bất cứ điều gì cũng có thể bộc lộ bản chất của bạn.

Bà Hiệu trưởng trường Tiểu học ở Gò Vấp bị báo chí hỏi: "để cuộc họp phụ huynh
xảy ra như thế, bà có cho rằng trách nhiệm đầu tiên thuộc về hiệu trưởng?" Bà ta
chối ngay: "Không". Bà quy trách nhiệm cho phụ huynh Tuyến. Và quy luôn trách
nhiệm cho người tung clip để công khai sự kiện. Trong khi tại cuộc họp đó, bà ta có
tham dự cùng giáo viên chủ nhiệm.

Cuộc họp này, tôi dám chắc như mọi cuộc họp phụ huynh đầu năm, mục đích chỉ để
thu tiền các loại mà khoản 4, điều 10, Điều lệ Ban Cha mẹ học sinh cấm. Vượt qua
rào cản của điều cấm bằng cách lấy tập thể gây sức ép vào lòng tự trọng của cá nhân
để hợp thức hóa cho bằng được thứ tiền thu trái phép là một sự lưu manh đang phổ
biến hiện nay ở các trường học.
Ép không được thì hạ nhục người ta, rằng nghèo thì không nên cho con theo học lớp
này, trường này, đúng là tận cùng của sự khốn nạn!

Tiền thu cho ai? Nếu là tiền quỹ cho Ban Cha mẹ học sinh hoạt động như luật định thì
đúng là bà Hiệu trưởng không có trách nhiệm. Nhưng các khoản cấm trong điều lệ,
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bao gồm sửa sang cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị... (thuộc ngân sách và học phí,
thu thêm để gian lận trong giải ngân), kể cả quà cáp biếu xén, thì rõ ràng là nguồn
thu này có lợi cho Hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm.

Có mặt tại cuộc họp nhưng không ngăn cản phát ngôn của Ban đại diện cha mẹ học
sinh thì việc dư luận quy "Ban đại diện cha mẹ học sinh là cánh tay nối dài của Hiệu
trưởng để bòn vét phụ huynh" có oan không?"

Quy trách nhiệm cho người đại diện phụ huynh, quy cả trách nhiệm cho người công
khai sự việc, rõ ràng bà Hiệu trưởng đang cố tình phủi tay sau khi chỉ đạo cho cái
phát ngôn hạ nhục người nghèo để vét cho bằng được tiền của người nghèo. Tự bà ta
đã biến nghề hiệu trưởng thành nghề vét máng mà không thấy nhục.

Vì tự thân bà ta không thấy nhục nên bày trò hỏi các phụ huynh, rằng những phụ
huynh bị hạ nhục như vậy "có thấy nhục không"? Không chừng khi đưa một em bé lên
trụ cờ kiểm điểm, sau những lần mắng nhiếc, sỉ vả, bà ta sẽ hỏi "có thấy nhục
không?" Tạo chấn thương và khoét thêm chấn thương một lần nữa bằng câu hỏi như
vậy, bà ta có phải là một nhà sư phạm được quan chức cấp trên đưa lên làm Hiệu
trưởng?

Một lần cách đây 30 năm, khi đi học ở Hà Nội, tôi đến một cửa hàng mua cái
headphone để học tiếng Anh. Vào cửa hàng, thấy cái gì cũng thích bèn xem đi xem lại.
Đột nhiên chị bán hàng hỏi: "Này, không có tiền thì đừng vào đây!". Tôi trố mắt. Chị
ta tưởng tôi không có tiền thật, bèn quát: "Không biết nhục à?" Tôi nhục ê người,
nhưng bèn lảng tránh và "cút" nhanh. Chấn thương tinh thần ấy vẫn còn dai dẳng đến
bây giờ.

Tóm lại, nguồn gốc xuất thân của bà này ở đâu ra? Hỏi Trưởng phòng giáo dục, hỏi
Giám đốc sở giáo dục thành phố Hồ Chí Minh thì rõ! Con cháu chúng ta được hưởng
thụ một nền giáo dục như vậy đấy!

Chu Mộng Long

*** Tin mới nhận: Nhà người tung clip lên mạng bị tạt sơn. Không chỉ lưu manh,
khốn nạn, mà còn côn đồ.

DÂN VIỆT VÀ TÍNH PHẢN PHÚC.
Chu Tất Tiến

Có thể nói từ khi văn minh loài người phát triển với những dụng cụ dùng trong nhà,
ngoài đồng, để rồi chinh phục thiên nhiên với những khí cụ ngày càng tiện lợi cho
việc chinh phục, con người đã tưởng mình chính là Chủ Của Thiên Nhiên, Chủ Của
Trái Đất, nên muốn làm gì thì làm, vừa nghĩ ra một kế hoạch mới có lợi cho mình, là
tìm cách thực hiện ngay, bất chấp hậu quả gây thương đau cho một con người khác,
môt gia đình khác và ngay cả một Dân Tộc khác, một Quốc Gia khác.

Điều quan trọng nhất là những con người có chút sức mạnh hơn người khác, nhiều
mưu mô hơn người khác, thường cao ngạo, khô cạn lương tâm, và coi tất cả những
con người khác, không phải là Mình, đều ngu dốt hơn mình và cần đến sự chỉ bảo của



Mình mới sống sót được. Do đó, họ hành động như một Thượng Đế, cho ai sống thì
sống, bắt người nào chết là chết, luật pháp được thốt ra từ miệng họ, không cần ghi
chép, vì thế mới có chiến tranh, có tàn phá, giết chóc.

Thực tế cho thấy những kẻ hung tàn, bạo ngược, sống vô luân lý, thì lại không thật
thông minh. Trình độ thông minh của họ chỉ đủ để họ lừa gạt Người Ơn của họ, phản
bội Chủ Nhân của họ và dối trá người đương thời mà không ai có thể đoán trước.

Nhưng nếu so sánh với những người thông minh thật, hiểu biết thật, thì họ chỉ là con
đom đóm so với ánh mặt trời. Nhưng rất tiếc, số kẻ thông minh giả, ác độc, phản bội
kia lại nhiều gấp ngàn, vạn lần người Hiền, người Tốt và Thông Minh. Do đó, mà từ
khi Cain giết em mình là Abel, thì chiến tranh cứ liên tục xẩy ra trên khắp miền thế
giới. Quốc Gia nào, Dân Tộc nào cũng chia năm, xẻ bẩy, giết nhau tàn độc, nếu có
thể gom lượng máu của những người dân vô tội chết oan mà đổ vào biển cả, thì nhất
định cả ngũ đại dương đều đỏ lòm.

Với Dân Tộc Việt Nam, theo truyền thuyết thì từ hơn 4000 năm trước, dưới triều đại
Vua Hùng, không có nội chiến, dân chúng sống an bình cho đến khi Triệu Đà từ
phương Bắc, âm mưu chiếm lĩnh nước Nam, mới gửi gián điệp Trọng Thủy sang, lấy
cảm tình của Công Chúa Mỵ Nương để sau cùng cướp đất nước này làm nô lệ cho
mình. Từ đó, đất phương Nam này không còn an bình.

Các cuộc chiến tranh khởi nghĩa liên tục diễn ra, và đã bao lần lịch sử ghi nhận tinh
thần chiến đấu của Dân Việt, chỉ với chân đất, gậy gộc, tầm vông, mà thắng những
đại hùng binh từ phương Bắc tiến xuống phương Nam. Nhưng, chữ “Nhưng” kinh hãi,
bên cạnh những Anh Hùng, luôn có những anh Hèn, những tên phản bội làm cho đất
nước tang thương. Trong tất cả các triều đại Vua Chúa từ ngàn xưa đến thời hiện đại,
luôn có những kẻ phản phúc. Cứ thắng trận xong, là bắt đầu toan tính hại nhau để
giành quyền lợi.

Trong phạm vi bài viết ngắn ngủi này, không thể mở lại các trang lịch sử xa xưa, mà
nhìn vào thế hệ mà chúng ta đang sống để thấy rằng Tính Phản Phúc vượt trội hơn
tất cả Tính Hùng Anh, Lương Thiện. Bài viết này sẽ lược thuật tuần tự từ Miền Bắc
xuống Miền Nam những vụ phản bội làm rung chuyển cả đất nước.

Bắt đầu từ miền Bắc. Sau khi Hồ Chí Minh, dựa vào thế lực và sức mạnh của Nga,
Tầu và thế giới Cộng Sản, đã đoạt được miền Bắc qua Hiệp Định Geneve 1954, thì
các cuộc âm mưu thanh trừng lẫn nhau đã được thực hiện bằng máu, muốn ngập
sông Hồng, bất chấp Tình Đồng Chí, vào Sinh ra Tử. Theo nhiều sách tự thuật, ký sự
của các Đảng Viên bỏ Đảng, đã được phổ biến trên mạng, thì có rất nhiều nhân vật
cao cấp nhất trong Đảng Cộng Sản Việt Nam đã bị các đồng chí phản phúc và xử lý,
người viết bài này lấy thông tin từ Internet và tổng hợp lại.

1-Lâm Đức Thụ (1890-1947), tên thật là Nguyễn Công Viễn, Thư Ký Thường Trực
Tổng Bộ Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí Hội, là một trong mấy người
sáng lập tổ chức Tâm Tâm Xã (1923), Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Đồng Chí
Hội (1925), người cùng Hồ Chí Minh bán cụ Phan Bội Châu. Bị Hồ Chí Minh vu cho
là chỉ điểm, mật thám, tay sai thực dân đế quốc… để rồi bị dân quân bắn chết vào
năm 1947 tại quê hương Vũ Trung, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình mà có lẽ vì bép
xép chuyện bán cụ Phan và biết quá nhiều về HCM.



2-Đại Biểu Quốc Hội Dương Bạch Mai (1904-1964), từng du học Pháp, Liên Xô, bị
đột tử khi uống ly bia giữa 2 phiên họp Quốc Hội sau khi đọc diễn văn phản đối xã
hội kiểu trại lính của Trung Quốc.

3-Đại Tướng Nguyễn Chí Thanh (1914-1967), Ủy Viên Bộ Chính Trị, Bí Thư Trung
Ương Cục Miền Nam, kiêm Chính Ủy Quân Giải Phóng Miền Nam, rạng sáng ngày
6/7/1967 bị ói ra máu chết, đúng vào ngày định trở lại miền Nam lần thứ 2. Đại
Tướng Nguyễn Chí Thanh bút hiệu “Hạ Sĩ Trường Sơn” có con trai út là Nguyễn Chí
Vịnh, năm 2010 là Trung Tướng, nguyên Tổng Cục Trưởng Tổng Cục 2, Thứ Trưởng
Bộ Quốc Phòng, từng bị tố cáo về tư cách và những thủ đoạn chụp mũ phe đối lập.
Vợ là Nguyễn Thị Cúc, có 4 con, nhưng khi hoạt động trong Nam có vợ thứ và thêm
con trai là Nguyễn Hữu Nghĩa, Nghĩa được đưa về thành phố sinh sống, khi lớn đi sĩ
quan VNCH, tỵ nạn ở Canada, làm báo Làng Văn. Nguyễn Chí Thanh bị chết thình
lình sau khi dùng cơm chia tay với HCM ở Phủ Chủ Tịch về nhà, thì gần sáng ngày
6/7/1967 bị ói ra máu chết. Theo Nguyễn Thanh Hà, con thứ 2 của Nguyễn Chí Thanh,
viết bài “Kỷ Niệm Về Cha Tôi” đăng trên báo Thanh Niên, Việt Báo tại VN năm 2007,
trong đó có đoạn:
“Khi ba từ miền Nam ra, cả nhà được báo trước đứng chờ ba ở cửa – mệ, mẹ, mấy
chị em và tất cả mọi người. Chờ mãi không thấy, sau lâu lắm mới thấy ông về, ba bảo:
“Ba phải vào thăm và báo cáo tình hình với Bác trước hết, rồi mới về nhà được”.
Mấy tháng sau, vào hôm trước khi ông lên đường vào Nam lần thứ 2, cả nhà chờ cơm
rất muộn, hỏi ra mới biết, ba được Bác gọi vào ăn cơm chia tay, cơm xong phải đi
gặp một vài người bàn nốt công việc. Sau đó không hiểu sao, ông lại quay vào Phủ
Chủ Tịch, ngồi dưới nhà sàn, lưu luyến mãi không muốn về. Ông nói với chú Vũ Kỳ:
“Tôi đi lần này chắc sẽ hoàn thành việc Bác giao, chỉ băn khoăn một điều là sức khỏe
của Bác…”. Không ngờ sáng sớm hôm sau ba mất, không thực hiện được ước mơ của
mình là đưa Bác vào Nam thăm đồng bào chiến sĩ…”
Theo cuốn “Giọt Nước Trong Biển Cả”, trang 420, của Hoàng Văn Hoan, thì kẻ nắm
rõ âm mưu ám sát này là Trung Tướng Nguyễn Văn Vịnh, sau chỉ bị giáng xuống
Thiếu Tướng, không đưa ra công khai vì sợ lột trần tội ác của Lê Duẩn và xấu mặt cả
đảng.

4-Đại Sứ Đinh Bá Thi (1921-1978), tên thật là Hồ Đản, nguyên Đại Sứ Mặt Trận Giải
Phóng Miền Nam tại Paris, Đại Sứ Cộng Sản Việt Nam tại Liên Hợp Quốc. Sau khi
hoạt động tình báo tại Hoa Kỳ bị lộ, thì bị sát hại qua tai nạn xe hơi tại Phan Thiết.
Vợ Đinh Bá Thi về Saigon, ngụ ở Phú Nhuận, mở quán cà phê, kín miệng, không dám
nói gì về việc chồng chết, sợ bị chết theo.

5-Đại Tướng Chu Văn Tấn (1909-1984), người từng cõng Bác khi còn ở Hang Pắc Bó,
nguyên Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng trong Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa, đã chết bất đắc kỳ tử vì bị cho là theo phe Hoàng Văn Hoan.

6-Đại Tướng Tham Mưu Trưởng Hoàng Văn Thái (1915-1986), tham dự đội Việt
Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân, là Trung Đội Việt Minh đầu tiên, do tình báo
Mỹ OSS nhẩy dù xuống miền Bắc, huấn luyện, là sui gia với Võ Nguyên Giáp. Khi
chuẩn bị lên làm Bộ Trưởng Quốc Phòng thay thế Văn Tiến Dũng thì chết đột ngột
ngày 2/7/1986. Trước khi chết, Hoàng Văn Thái nói với vợ “Người ta giết tôi.”. Có
tin là bị Lê Đức Thọ sát hại vì e ngại người khác phe sẽ khui ra nhiều chuyện của
Dũng và Thọ.



7-Đại Tướng Lê Trọng Tấn, tên thật là Lê Trọng Tố (1914-1986), Viện Trưởng Học
Viện Quân Sự Cao Cấp, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân VN, Tổng
tham mưu trưởng Quân Đội Nhân dân Việt Nam, Thứ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Phó
Tư Lệnh Quân Giải Phóng Miền Nam, chết thình lình ngày 5/12/1986. Có tin bị Lê
Đức Thọ sát hại khoảng 5 tháng sau khi sát hại Hoàng Văn Thái.

8-Thượng Tướng Đinh Đức Thiện (1913-1987), người hùng đường mòn Hồ Chí Minh,
Chủ Nhiệm Tổng Cục Hậu Cần, Phó Tư Lệnh Chiến Dịch Hồ Chí Minh, Thứ Trưởng
Bộ Quốc Phòng, Bộ Trưởng Bộ Giao Thông Vận Tải, tên thật là Phan Đình Dinh, em
ruột của Lê Đức Thọ, bị bắn trong lúc đi săn! Thiện là anh của Mai Chí Thọ (tên thật
là Phan Đình Đống, 1922-2007, Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Đại Tướng Công An. (Ba anh
em ruột là: Lê Đức Thọ, Đinh Đức Thiện tức Phan Đình Dinh, Mai Chí Thọ tức Phan
Đình Đống).
Khi thấy Lê Đức Thọ tác oai, tác quái, tùy tiện bắt giam nhiều đồng chí cao cấp
không cần chứng cứ, không cần xét xử, Đinh Đức Thiện đã nói với anh mình rằng:
“Anh không thể làm những việc thất đức như thế được. Anh đừng có làm nhục dòng
họ Phan, anh không lo rồi họ đào mả bố chúng ta lên à?” Sau đó, thì bị bắn chết
trong lúc đi săn, nhưng nhà cầm quyền nói là tai nạn giao thông! Mộ của Lê Đức Thọ
chôn ở nghĩa trang hàng đầu là Mai Dịch ở Hà Nội vẫn bị có người đem phân đến
ném nên sau phải đưa về quê ở Nam Định.

9-Trung Tướng Phan Bình (1934-1987), Cục Trưởng Cục Quân Báo, sau khi vừa bị
Lê Đức Anh tước mất quyền, bị giết bằng cách bắn vào đầu ngày 13/12/1987 tại Sài
Gòn, nhưng nhà cầm quyền cho là tự sát.

10- Thủ Tướng Phạm Hùng (1912-1988), tên thật là Phạm Văn Thiện, tại nhiệm
1987-1988. Chết đột ngột ngày 10/3/1988 tại Sài Gòn, khi đang tại chức. Không ai
biết lý do.

11-Trung Tướng Phan Bình (1934-1987), Cục Trưởng Cục Quân Báo, sau khi vừa bị
Lê Đức Anh tước mất quyền, bị giết bằng cách bắn vào đầu ngày 13/12/1987 tại Sài
Gòn, nhưng nhà cầm quyền cho là tự sát, 1 tháng sau con trai cũng trong quân báo,
cũng bị hãm hại sau khi ép vào bệnh viện với lý do “tâm thần”.

12-Thượng Tướng Công An Thi Văn Tám (1948-2008), đặc trách tình báo gián điệp.
Tháng 12/2008, sau khi thăng chức từ Trung Tướng lên Thượng Tướng thì mươi ngày
sau ông bị chết bất đắc kỳ tử. Trước đó, từ năm 2006 đã có thư của Phạm Gia Khánh,
tự xưng là cán bộ trong Tổng Cục An Ninh, tố cáo Thi Văn Tám tham nhũng, đã đưa
dự án về cục A35, trị giá nhiều chục tỷ đồng, rồi ông trực tiếp phụ trách. Người tố
cáo, có tin là do tranh giành quyền lực, đã gửi thứ tới đích danh Nông Đức Mạnh,
Nguyễn Phú Trọng, Lê Hồng Anh.

13-Thượng Tướng Trần Văn Trà, Tư Lệnh Lực Lượng Giải Phóng Miền Nam, hoàn
thành Chiến Dịch Hồ Chí Minh, đã chết bất ngờ 20 tháng 4, 1996, 76 tuổi, tại Saigon.
Dư luận cho là vì ông viết cuốn sách Mùa Xuân Đại Thắng, kể công trạng của du kích
miền Nam, chống lại cuốn Đại Thắng Mùa Xuân do Văn Tiến Dũng viết, lấy hết công
trạng cho Hà Nội. Ông chết trong thang máy, 6 ngày sau mới được thông báo.



14-Tổng Tham Mưu Trưởng, Tổng Tham Mưu Phó QĐND cùng cả bộ tham mưu bị
nổ máy bay tại Campuchia, cách đây hơn 32 năm (?) nhưng không có lễ tang, thân
nhân không được khiếu nại hay tìm hiểu. Dư luận cho rằng nhóm này chống việc
nhượng đất và biển cho Trung Cộng, và muốn đánh Trung Cộng khi Nguyễn Tấn
Dũng sang Bắc Kinh về là cách chức một loạt 5 ông Tướng Trấn Ải Hà Nội.

Tại miền Nam: Vụ phản phúc đầu tiên xẩy ra là vụ giết Tổng Thống Ngô Đình Diệm,
Cố Vấn Ngô Đình Nhu, và Ngô Đình Cẩn. Người phản bạn vĩ đại là Tổng Thống John
F. Kennedy. Các Tướng trực tiếp phản loạn là Dương Văn Minh, Mai Hữu Xuân,
Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, Trần Thiện Khiêm, và Đỗ Mậu. Các Tướng liên hệ là
Nguyễn Khánh và Nguyễn Văn Thiệu. Các Sĩ Quan phản loạn là Dương Ngọc Lắm,
Nguyễn Văn Quan, Dương Hiếu Nghĩa, Phan Hòa Hiệp. Nguyễn Văn Nhung là tên đồ
tể, cận vệ của Dương Văn Minh, người đã dùng dao dâm chết Tổng Thống Ngô Đình
Diệm và Cố Vấn Ngô Đình Nhu, sau đó còn xả súng bắn thêm một loạt đạn.

Khi Tổng Thống Hoa Kỳ Kennedy lên ngôi năm 1961, ông ta đã nhiều lần yêu cầu
Tổng Thống Diệm cho Mỹ đổ quân vào Việt Nam đánh Cộng Sản nhưng Tổng Thống
Diệm liên tiếp bác bỏ yêu cầu này vì cho rằng “nếu để quân Mỹ vào Việt Nam, thì
miền Nam Việt Nam mất chính nghĩa dân tộc và sẽ bị thua.” Nhưng Kennedy vẫn một
mực cho rằng Quân Đội miền Nam còn non trẻ, không đủ sức đánh lại quân Cộng
Sản có Liên Sô và Trung Cộng hỗ trợ, nên muốn quân Đồng Minh đổ vào miền Nam,
mà người Mỹ gọi là “Tiền Đồn chống Cộng sản”, để bảo vệ khỏi sự xâm lăng của
Cộng Sản. (Theo sách lược “Domino” do Eisenhower đặt ra là nếu miền Nam Việt
Nam mất vào tay Cộng Sản thì các quốc gia Đông Nam Á cũng mất luôn như các
quân cờ Domino dựng đứng, khi quân đứng đầu ngã, thì toàn bộ ngã theo).

Vì thấy Tổng Thống Diệm cương quyết không chấp nhận quân ngoại nhập, Kennedy
cử Henry Cabot Lodge, một chuyên viên đảo chánh, làm Đại sứ để thuyết phục Cụ
Diệm. Trong một lần họp Quốc Hội Lưỡng Viện, có sự hiện diện của Cabot Lodge,
Tổng Thống Diệm nói: “Có một người bạn ở rất xa chúng ta nhưng lại muốn chúng
ta phải khuất phục, nghe lời họ, nếu không thì họ cắt viện trợ.” Cabot Lodge giận dữ,
bỏ ra về.

Lần khác, khi quan tài của 6 quân nhân Mỹ chết trận đầu tiên được chở về Mỹ, Cabot
đề nghị Tổng Thống Diệm đến tiễn đưa. Tổng Thống từ chối, nói là sẽ cử đại diện đến
chia tay, nhưng thực tế, không một ai đến. Cabot giận dữ, đứng ở phi trường, phê
phán Cụ Diệm nặng nề và sau đó báo cáo về Kennedy, ông này đánh điện sang cho
Cabot, bật đèn xanh: “Nuôi một con chim mà nó không chịu hót, thì để làm gì?” Thế
là Cabot ra lệnh cho Lucien Emile "Lou" Conein, trùm tình báo tại Việt Nam, lập kế
hoạch dàn dựng việc Phật Giáo phản đối nhà cầm quyền kỳ thị tôn giáo, trong khi đó,
bỏ tiền ra mua Dương Văn Minh và bộ hạ để giết Tổng Thống Diệm. Dương văn
Minh vốn là lính Tây, chuyển sang Quân Đội Quốc Gia năm 1954 và được Tổng
Thống Diệm cất nhắc lên hàng Tướng.

Được tiền và lời hứa của Lou Conein, Minh rủ các Tướng cũng là lính Tây trước đây
như Đôn, Đính, Xuân, Khiêm, và Đỗ Mậu (lính khố vàng) tổ chức đảo chánh. Khi đảo
chánh xẩy ra ngày 11 tháng 11 năm 1963, các tướng Khánh, Thiệu nhận lời tham gia,
nhưng đứng bên ngoài Thủ Đô. Điều cần nhấn mạnh là tất cả các Tướng tham gia
đảo chánh đều tự mình coi là “con” của “Cụ”, khi gặp Tổng Thống đều xưng “Con”
và gọi Tổng Thống bằng “Cụ”, hèn nhất là Đỗ Mậu, người từng làm đơn xin lên



Tướng nhưng Tổng Thống không cho, nên để tâm thù. Lỗi lầm lớn nhất của Tổng
Thống Diệm, người Công Giáo, vẫn tin là các Tướng phản loạn không thể giết mình,
nên tự nộp mình cho quân dữ. Nếu “Cụ” không gọi điện thoại cho mấy tên phản
tướng, thì chúng không biết “Cụ” ở đâu!

Sau đảo chánh, bắt đầu giai đoạn tăm tối của miền Nam. Các Tướng lãnh thay phiên
nhau phản phúc, lật đổ, đảo chính nhau, khiến miền Nam mất chủ, đặc biệt là phá bỏ
kế hoạch Ấp Chiến Lược đã cầm chân Cộng sản từ lâu, để Cộng Sản lợi dụng tràn
vào miền Nam như đi chợ.

Vụ phản phúc vĩ đại khác cũng do người Mỹ. Năm 1971, Nixon muốn bỏ miền Nam
với thị trường 22 triệu dân, và nhòm tới thị trường Trung Cộng gần 1 tỷ người. Chỉ
cần mỗi người Trung Cộng mua một bóng đèn Hoa Kỳ là có 1 tỷ bóng đèn xuất cảng
với lợi nhuận vài tỷ đô la, chưa kể các máy móc gia dụng khác đem lại lợi nhuận
khổng lồ cho Hoa Kỳ, mà lại không phải đối phó với các phong trào phản chiến trong
nước.

Nixon cho Kissinger làm con thoi chạy qua Bắc Kinh đàm phán với Mao Trạch Đông
để bán miền Nam Việt Nam cho Trung Cộng. Khi đã được Mao nhận lời, Nixon ép
Thiệu phải ký vào hiệp định Paris cho phép Cộng Sản miền Bắc được chính thức ở lại
miền Nam, trong khi toàn bộ quân Mỹ và Đồng Minh rút đi. Việc phản bội miền Nam
được tăng cường bởi sự nuốt lời hứa tiếp tục viện trợ vũ khí thay thế. Quân Đội miền
Nam từ đó đánh giặc đơn phương với súng không đạn. Như thế, năm 1973 là năm
khai tử của Miền Nam Việt Nam, Tháng Tư 1975 chỉ là hậu quả.

Sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 cũng chứng kiến những phản phúc của một số Tướng
lãnh như Tướng Hạnh nằm vùng, Tướng Kỳ sau này về lại Việt Nam, mạ lị toàn bộ
chế độ Cộng Hòa để mong được ít tiền môi giới xây dựng sân golf cho lãnh đạo Cộng
Sản.

Đến năm 1990, Mỹ muốn đền bù việc phản phúc năm xưa, cho các cựu tù nhân chính
trị sang Mỹ theo diện H.O. Từ đây, lại chứng kiến thêm nhiều vụ phản bội khác của
các sĩ quan từ cấp Đại Tá trở xuống. Nhiều người đã làm đơn xin về Việt Nam với lời
hứa là ngoan ngoãn tuân phục chỉ thị của Đảng. Một số làm ăn, giao thương với cán
bộ Cộng Sản, đi lại giữa Mỹ và Việt Nam hàng tháng.

Tại miền Nam California, tính phản phúc thể hiện rõ ràng hơn cả. Cách đây chừng 2
năm, Hoàng Kiều, môt tỷ phú bán máu ở Trung Cộng, một thương gia hoạt động phục
vụ Nhà Nước Cộng Sản và được ban thưởng nhiều bằng khen, đột nhiên xuất hiện ở
Nam California, tổ chức văn nghệ Tạ Tình 6, để lên sân khấu mạ lị Quân Lực VNCH.

Muốn chứng tỏ sự xuất hiện công khai của Cộng Sản ngay tại thủ đô Tị Nạn, Kiều đã
búng tay, gọi một cựu Thiếu Úy phi công, một Nghị viên thành phố Westminster, môt
nghị viên Garden Grove lên đứng cạnh mình, nghe chửi VNCH mà phải nhe răng
cười.

Sau đó, với tiền và tôm hùm, Kiều đã thu nhặt được dưới trướng của mình gần như
toàn bộ các tổ chức ái hữu Quân Đội VNCH như Liên Hội Cựu Chiến Sĩ, Tập Thể
Cựu Chiến Sĩ, để làm tà lọt cho mình trong các công tác phá hoại cộng đồng như tổ
chức “Recall” ba nghị viên thành phố Westminster, tổ chức quậy phá trên mạng các



dân cử có lịch sử chống Cộng, và cho một nghị viên thành phố Westminster, môt dân
chơi có hạng, tuyên bố: “Thành phố Westminster đã chính thức trở thành Thành Phố
Hồ Chí Minh” Sau đó, một nghị viên cũng là Chủ Tịch “dỏm” của cộng đồng Nam
California, thu nhặt một nghị viên nữ vào phe mình, nghị viên nữ này từng là con của
một Sĩ quan cao cấp trong quân đội miền Nam.

Từ khi có Kiều, cộng đồng miền Nam hầu như tan nát với sự quậy phá của các tên sĩ
quan phản phúc miền Nam cũ. Chúng đánh phá công trình xây dựng Tượng Đài Tái
Chiếm Cổ Thành Quảng Trị cùng bôi lọ, nhục mạ những người chống Cộng, trong khi
lơ đi vụ một tên Chủ Tịch cộng đồng đã nhét cờ quốc gia vào túi quần để vào ăn tiệc
với Đại Sứ Cộng Sản.

Như thế, tính Phản Phúc hình như đã có trong DNA của một số người Việt Nam. Điều
đau lòng là những kẻ Phản Phúc này chỉ chiếm một thiểu số nhưng lại khôn ngoan,
lưu manh, mánh lới hơn đại đa số dân Việt, hiền lương, có tín ngưỡng sâu sắc.

Những kẻ phản phúc này tuy không có trí thức, nhưng lại giỏi về láu cá vặt hơn
những người thông minh mà trung thực khác. Chỉ vì những kẻ phản phúc này mà dân
tộc Việt đang trong thời kỳ sa đọa, mất hết danh dự của một đất nước từng hiên
ngang, hùng anh trước Biển Đông, từng làm tấm gương soi cho Singapore, Thái Lan,
Lào, Cambốt, Indonesia, Phi Luật Tân và ngay cả Nam Hàn.

Dân Việt trong nước, tại các thành phố thì ăn chơi điên cuồng, mất nhân phẩm bên
cạnh lớp người bị trị, thấp cổ bé họng bị công an đàn áp, cướp nhà, cướp tự do, còn
dân Việt ngoài nước thì chia rẽ, chụp mũ, đấu tố lẫn nhau, hầu như muốn giết nhau
cho hả dạ hẹp hòi.
Than ôi! Tuyệt vọng thay cho quê hương Việt Nam!

Chu Tất Tiến. 28 tháng 10 năm 2022.



CÁI BẪY KINH TẾ CHO VIỆT NAM

Tôi chả hiểu anh Đam nói gì trong cái bài báo mà dư luận đang mỉa mai, chỉ trích.
Nhưng nếu anh nói, thà phát triển kinh tế chậm, bền vững thì tôi hoàn toàn đồng tình.
Bởi phát triển nhanh mà tàn phá thì đúng là thảm họa.

Tôi nghĩ, tất nhiên, anh Đam chỉ trình bày ý kiến cá nhân. Bởi phía tuyên giáo, đại
diện là VTV vài đêm trước, lấy ý kiến chuyên gia nước ngoài, và cũng như lâu nay, tự
vỗ ngực tự hào, trong lúc kinh tế nước ngoài suy thoái thì ta vẫn tăng trưởng nhanh,
ngoạn mục.

Sáng nay có một giảng viên dạy Kinh tế học, tại phòng đợi, cũng nói giọng tuyên giáo,
rằng kinh tế ta phát triển ngoạn mục, tỉ lệ tăng trưởng rất cao. Và còn nhấn mạnh, có
các chuyên gia kinh tế nước ngoài khen chứ không phải chỉ ta khen ta.

Nghe vậy, tôi đành phải chen vào. Tôi nói, tôi không phải chuyên gia kinh tế học,
nhưng bằng trải nghiệm thực tế, tôi thấy có hai cái bẫy mà các bạn rơi vào:

Một là, tăng trưởng kinh tế cao theo cách đào vét tài nguyên, phá rừng, phá đồng
ruộng, lấp hồ, lấn sông để phân lô bán nền thì chẳng khác thằng con hư hỏng đào mỏ
của ông bà để lại, chơi đề đóm cờ bạc để làm giàu nhanh.
Thì đấy, xét trước mắt, thằng con đó hoàn toàn vô sản, bỗng được thừa kế hoặc gặp
vận hên mà trong khoảnh khắc gia tài tăng trưởng đột biến. Ngay cả kêu gọi đầu tư từ
nước ngoài thì số tiền họ ném vào cũng chỉ là tiền của người ta đầu tư sinh lãi, ta chỉ
hưởng một phần mà không tính đến thiệt hại tài nguyên và môi trường.
Chẳng phải có quyển sách do chính chuyên gia kinh tế ta viết, rằng miền Nam trước
năm 1975 tăng trưởng kinh tế nhanh là do Mỹ ném tiền vào chứ thực lực không có
đấy sao?



Đã có bao giờ, các bạn tính đến tăng trưởng thì phải giảm trừ thiệt hại chưa? Thiệt
hại tài nguyên, môi trường, kể cả tham nhũng. Nếu nói tăng trưởng 7% đến 8% mà
tổng thiệt hại đến 50% thì có gọi là tăng trưởng không? Trong khi ở quốc gia người
ta, chỉ tăng trưởng có 1% đến 2% mà không bị thiệt hại gì, bởi họ khôn ngoan tìm
cách mang tiền ra nước khác đầu tư để không đào bới tài nguyên và gây ô nhiễm nơi
nước họ. Tôi chỉ vui mừng khi chính Việt Nam đủ tiềm lực mang tiền ra nước ngoài
đầu tư kia!

Hai là, cái bẫy bình quân thu nhập gây khốn đốn dân lành, ai cũng thấy. Ta hay lấy
bình quân thu nhập ra mà tự hào, ngợi ca không ngớt. Đem tiền quan chức và đại gia
có được hàng ngàn tỉ cộng với thu nhập của công chức, viên chức lương thiện và dân
nghèo kiếm ăn từng bữa rồi chia bình quân ra thành cái gọi là "bình quân thu nhập",
có oan cho đa số công chức, viên chức lương thiện và dân nghèo không?
Anh ăn cao lương mỹ vị, ở biệt phủ, đi ô tô, còn tôi ăn mắm mút giòi, nhưng cũng
mang tiếng được hưởng cao lương mỹ vị và ở biệt phủ, đi ô tô như anh chăng? Ở xứ
giãy chết, dẫu khoảng cách giàu nghèo không nhỏ, nhưng phúc lợi cực lớn, nên có
thất nghiệp thì vẫn được trợ cấp khá cao, họ mới có thể ngồi tính bình quân thu nhập
mà không oan cho ai.

Việc các chuyên gia kinh tế nước ngoài mà VTV phỏng vấn để tâng công, tôi hình
dung những chuyên gia ấy cũng đang giăng bẫy, cố hót cho bùi tai để ta hào hứng
vay nợ hay mở lòng ra đón nhận họ đầu tư thôi. Chứ chuyên gia kinh tế thật thì tôi
từng đọc nhiều sách, họ nói như tôi nói trên kia chứ không hót như các bạn đã tin
theo. Các bạn dạy Kinh tế học làm ơn hãy dạy cho đúng nghĩa khách quan, khoa học
chứ đừng ăn theo nói leo, lừa bọn học trò ngây dại rồi mai sau đất cũng không còn
cho chúng cạp.

Chu Mộng Long

TÀO LAO KHI ĐÒI ĐỒNG NHẤT "HỌC VIỆN" VỚI "ĐẠI HỌC".

Một vài ý kiến đề xuất: để phân biệt "Đại học" với "Trường Đại học", nên học tập
giáo dục Việt Nam cộng hòa, rằng "Đại học" nên gọi là "Học viện" hay "Viện đại
học". Lý do "Học viện" hay "Viện đại học" thì quy mô to hơn "Trường đại học".



Bài trước tôi nhấn mạnh, ở quốc tế, người ta chỉ phân biệt tính chất nghiên cứu và
đào tạo của University, Institute, College, không phân biệt đẳng cấp cao thấp, to nhỏ.
Chỉ bởi đồng chí Xuân Tóc Đỏ từ hạ lưu nhảy lên thượng lưu trí thức mới phân biệt
đẳng cấp cao thấp, to nhỏ.

Đã chuyển ngữ tương đương để quốc tế hóa, rằng "Đại học" hay "Trường đại học"
đều là University thì làm gì có chuyện "Đại học" thì phải to hơn "Trường đại học"?
Và dạ thưa, University, nghĩa tiếng Anh đã là "Trường đại học" dịch đủ phải là
"Trường đại học đa ngành", phân biệt với College là "Trường đại học chuyên ngành".
Gọi "Đại học" để phân biệt với "Trường đại học" là do cách gọi tắt rất tối nghĩa,
trong khi có gọi là "Đại học" thì cũng là cái "trường học" chứ không phải "cái
chuồng".

Đòi gọi "Đại học" với tư cách là quy mô to hơn "Trường đại học" theo cách gọi của
giáo dục Việt Nam cộng hòa là "Học viện" hay "Viện đại học" thì hết sức tào lao bí
đao. Học viện hay Viện đại học, nghĩa tiếng Việt là "tên gọi của một số trường tương
đương trường đại học hoặc cơ quan nghiên cứu khoa học tương đương viện". Không
có nghĩa nào "Học viện" hay "Viện đại học" là to, cao hơn "Trường đại học". Chẳng
qua các ngài háo danh bởi thói quen tạo ra đẳng cấp tôn ti kiểu phong kiến mới dâm
chữ nghĩa mà tự bịa ra cho nó to, cao hơn thôi. Thực tế ở Việt Nam, mấy cái "Học
viện Ngân hàng", "Học viện Quân y"... chẳng có quy mô nào gọi là to hơn một
"Trường đại học" cả. Học viện chuyển ngữ tiếng Anh là Institute, theo thông lệ quốc
tế không hề đồng nhất với University. Institute không phải là "Trường đại học đa
ngành" hay "Khối trường đại học đa ngành", tức University, mà là một cơ sở nghiên
cứu và chỉ đào tạo chuyên đề, tức chuyên sâu một ngành hay một lĩnh vực khoa học
nhất định. Không có Institue thập cẩm. Sự thực, các Viện đại học như Viện Đại học
Sài Gòn, gốc là Université Indochinoise (đúng ra phải gọi là Trường Đại học Đông
Dương), chỉ có phân khoa: Văn khoa, Luật khoa, Y khoa, Dược khoa, Nha khoa,
Khoa học, Sư phạm,... Sau các "Khoa" này nâng lên thành "Trường" thì các cụ nửa
Tây học xưa vẫn giữ thói quen gọi cái to hơn là "Viện đại học" mà không sửa. Trong
khi đã nâng "Khoa" thành "Trường", thì với từ University, chẳng có cái nghĩa nào là
Viện, Institute, như nước ngoài cả.

Thói quen tiếng Việt là đúng ư? Tiếng Việt toàn là thói quen tào lao do các ngài nửa
Hán nửa Nôm tạo ra. Chẳng hạn "Đại học Bách khoa", cái từ gốc Hán "Bách khoa"
đã làm cho mấy ngài lãnh đạo Đại học Bách khoa nhầm tưởng là "trăm loại khoa học
và kỹ thuật" nên mới dịch ngớ ngẩn sang Anh ngữ là Science and Technology mà
không chịu theo thông lệ quốc tế là Polytechnic, tức tổng hợp các ứng dụng khoa học,
tức chỉ đào tạo kỹ thuật thuần túy, dù là đa dạng kỹ thuật.

Nói việc sử dụng các thuật ngữ trong giáo dục không do các chuyên gia ngữ học mà
do các ngài quản lý hành chính nghĩ ra một cách tùy tiện, tôi không tin. Cách đây
mươi năm, trong một cuộc hội thảo - tập huấn về giáo dục, tôi từng hỏi lãnh đạo Bộ,
rằng việc đặt tên các cấp học: Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông là do
ai nghĩ ra vậy? Lãnh đạo trả lời, rằng đó không phải là ý kiến cá nhân mà Bộ tham
vấn ý kiến các chuyên gia ngôn ngữ học, Hán Nôm, các nhà giáo dục học và thông
qua Quốc hội đàng hoàng đấy.
Tôi hoàn toàn tin, vì ngay trong hàng ngũ lãnh đạo Bộ đã toàn là chuyên gia ngôn
ngữ học, cả Hán Nôm và giáo dục học, chứ chẳng lẽ đồng chí giáo sư, đóc tờ Xuân



Tóc Đỏ nào lọt vào đó? Khi tôi hỏi, vậy trong ba cấp học đó, chỉ có "Trung học phổ
thông" là giáo dục phổ thông thôi ư? Trong khi Luật Giáo dục xác định hai cấp học
dưới càng là "phổ thông" kia mà?

Thấy ông lãnh đạo ngọng líu ngọng lo trước câu hỏi như vậy (dù vị lãnh đạo ấy cũng
hàm Giáo sư tiến sĩ), tôi giải thích cho thông não. Rằng, thà là đặt tên Trường Phổ
thông cấp 1, Trường Phổ thông cấp 2, Trường Phổ thông cấp 3, giản dị mà đúng hơn.
Tôi biết các anh bắt chước giáo dục Việt Nam cộng hòa, quay lại từ Hán Việt cho
sang, nhưng giáo dục Việt Nam cộng hòa không đặt tên vậy đâu. Họ không nhét vào
đó chữ "phổ thông" mà gọi là Tiểu học, Trung học đệ nhất cấp, Trung học đệ nhị cấp.
Nếu đã gọi là "Trung học cơ sở" thì ở cấp trung học cao hơn thì phải gọi là "Trung
học chuyên ban". "Trung học cơ sở" là cái nền ban đầu để sau đó phân ban. Còn
không chịu phân ban để đạt cho bằng được cái gọi là "Giáo dục toàn diện" hoang
tưởng thì cũng không có cái tiếng Việt nào gọi là "Trung học phổ thông" để đặt ở bậc
cao hơn hay đối lập với hai cấp học trước là "không phổ thông" hay "chuyên biệt".

Đem việc anh Thể tự đặt tên là "Thu giá" để khẳng định những cách đặt tên tùy tiện
trong giáo dục do "mấy anh lãnh đạo hành chính dốt nát" là suy diễn vô căn cứ. Hai
việc không liên quan với nhau. Chuyện anh Thể gọi là "Thu giá" chẳng qua là anh ấy
khôn lỏi, muốn lách luật thu phí thôi ạ.
Anh Nhạ của giáo dục là Giáo sư Tiến sĩ, đứng đầu ngành giáo dục thì không phải
"chuyên gia" sao? Chẳng phải anh ấy cũng bắt chước sự khôn lỏi, gọi "học phí" là
"giá dịch vụ học tập", tức "học giá" để nâng giá học phí ngoài quy định đấy sao?
Đồng tiền và danh vọng, tức cái dâm làm méo mó chữ nghĩa, chứ tuyệt nhiên không
phải là do "anh hành chính ngu dốt" hay "chuyên gia giỏi chữ" nào cả!

Chu Mộng Long



THẾ GIỚI NÀY CÓ GÌ LẠ?

* Đến châu Âu mới biết đi shopping không sợ hàng giả
* Đến Bắc Âu mới biết mặt trời cũng thích ngủ nướng
* Đến Hong Kong mới biết minh tinh nào cũng đeo khẩu trang
* Đến Hoà Lan mới biết mực nước biển cao hơn mặt đất
* Đến Thái Lan mới biết thì ra con cú cũng có gai
* Đến Pháp quốc mới biết trêu hoa ghẹo nguyệt cũng rất là có phong
cách
* Đến Nga mới biết Vodka chỉ là một loại nước giải khát
* Đến Hawaii mới biết phụ nữ không cần phải mua áo dzú nga mi
* Đến Đại Hàn mới biết phụ nữ đẹp không phải do bẩm sinh
* Đến Ba-Tây mới biết mặc đồ thiếu vải cũng chẳng có gì phải thẹn
thùng
* Đến Anh quốc mới biết kết cục hạnh phúc mãi mãi về sau trong truyện
cổ tích đều là hư cấu
* Đến Nhật Bản mới biết ngay cả tội phạm cũng vô cùng lịch sự lễ độ
* Đến Mexico mới biết có thể đi Mỹ bằng đường hầm
* Đến Canada mới biết diện tích lãnh thổ lớn hơn Trung +, nhưng dân số
còn kém Bắc Kinh



* Đến Trung + mới biết mười người hết chín người lừa đảo, người còn lại
đang luyện tập ngày đêm
* Đến Mỹ mới biết bất kể là ai, bạn đều có thể kiện họ ra toà
* Đến Úc mới biết chuột túi và các loại động vật khác nhiều như quân
Nguyên Mông
* Đến Thuỵ Sĩ mới biết mở tài khoản ngân hàng, nếu có ít hơn 1 triệu
USD sẽ bị cười thúi mũi
* Đến Ý mới biết Gucci & Prada còn ít hơn ở Trung +
* Đến Áo mới biết người ăn xin nào cũng có thể đàn ít nhất một bản
nhạc
* Đến Vatican mới biết dù đứng ở bất kỳ vị trí nào trong nước cũng có
thể bắn chết chim ở tận nước Ý.
* Đến Nước Ta mới biết bánh tét biến thành vũ khí S500, làm cho kẻ
thù kinh hồn bạt vía !!!!



Có những loại rác không thể dọn
Đỗ Ngà

Không biết đến bao giờ xã hội VN mới khá lên được?!!



Ngành du lịch Việt Nam đặt mục tiêu là sẽ đón 5 triệu khách du lịch trong năm 2022
và dự tính kiếm khoảng 4,5 tỷ USD. Tuy nhiên thực tế thì chỉ đón được khoảng 3,5
triệu lượt khách quốc tế, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra.

Trong khi đó, các nước trong khu vực như Thái Lan, Indonesia, Singapore đã vượt
qua chỉ tiêu về du khách quốc tế mà họ đặt ra thì Việt Nam đứng cuối bảng xếp hạng
Chỉ số phục hồi du lịch châu Á sau COVID-19. Riêng Thái Lan đón hơn 10 triệu lượt
khách quốc tế năm 2022, mang lại tổng thu từ du khách quốc tế 14 tỉ USD. Tại sao
ngành du lịch Việt Nam thảm hại như thế?

Hầu hết các khách du lịch đến Việt Nam đều than phiền về vệ sinh môi trường như
khắp nơi ô nhiễm, nhiều địa điểm du lịch đầy rác, khách sạn bẩn thỉu, quán ăn đầy
ruồi nhặng v.v… Ở đặc điểm này, Việt Nam thua xa Thái Lan. Tuy nhiên, cái đáng sợ
nhất của Việt Nam không phải là những loại rác môi trường mà là rác văn hóa, thứ
này kinh khủng hơn rác rến kia rất nhiều.

Ở Việt Nam, người ta phải căng não ra đối phó với nạn cướp giật, chặt chém, đeo
bám, lừa đảo khắp nơi. Theo tôi biết, chai nước suối giá bên ngoài chỉ có 3 ngàn
đồng nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất bán với giá 60 ngàn đồng, bằng 2000% giá bên
ngoài.
Trong khi đó, chai nước suối tại cửa hàng 7-Eleven ở Thái Lan có giá 6 baht và tại
sân bay Suvarnabhumi – Bangkok giá chỉ có 8 baht, tức bằng 133% giá bên ngoài.
Ngoài ra, người Thái rất trung thực, họ không chặt chém, không đeo bám, không lừa
đảo v.v… Còn ở Việt Nam khi ra đường thì ôi thôi, đầy rẫy cạm bẫy.

Loại hình kinh doanh trong sân bay là bộ mặt của giới doanh nghiệp, còn loại hình
kinh doanh hàng rong là loại hình kinh doanh nhỏ lẻ. Doanh nghiệp làm ăn có tổ
chức còn nhiễm văn hóa chặt chém thì làm sao bán hàng rong sạch hơn được?

Tư tưởng chặt chém nó ăn sâu vào văn hóa của các doanh nghiệp rất lớn. Chuyến bay
giải cứu là hành động nhìn thấy cơ hội chặt chém trong thảm họa của ông lớn
Vietnam Airlines và những thành phần hợp tác với nó.

Tại Việt Nam, dù khôn cỡ nào, dù cảnh giác cỡ nào cũng rất khó thoát khỏi “máy
chém” khổng lồ trong cái xã hội này.

https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dung-cuoi-bang-xep-hang-vi-sao-chinh-sach-visa-noi-hoai-van-khong-thay-doi-20221217085436561.htm
https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dung-cuoi-bang-xep-hang-vi-sao-chinh-sach-visa-noi-hoai-van-khong-thay-doi-20221217085436561.htm


Dù cho buôn bán lớn hay làm ăn nhỏ lẻ, hầu hết người Thái đều rất tử tế. Tại Thái
Lan không hề có văn hóa nói thách như Việt Nam. Phải nói rằng, phần lớn người Việt
kinh doanh rất láo vì lòng tham và tính gian manh dẫn dắt. Ngay cả người Việt cũng
sợ Việt Nam thì làm sao người nước ngoài yêu cho được?

Nói thật, biển Việt Nam rất đẹp và nhiều phong cảnh do thiên nhiên ưu đãi khác.
Công bằng mà nói, thiên nhiên Việt Nam đẹp hơn Thái Lan, tuy nhiên, đi du lịch Thái
Lan người ta không phải căng óc lên tìm cách đối phó với loại môi trường văn hóa
đầy rác rến như ở Việt Nam.

Hầu hết người Việt Nam có rủng rỉnh tiền bạc thì chọn đi du lịch nước ngoài không
phải vì họ sính ngoại mà vì họ đi tìm những nơi thực sự giúp họ thư giãn. Đi du lịch
mà hễ mất cảnh giác là dính bẫy thì thư giãn gì được?

Đấy là chưa nói đi du lịch quốc tế, các nước trong khu vực đôi khi còn rẻ hơn du lịch
trong nước bởi vì khách du lịch phải chi trả chi phí cho bộ máy trấn lột khổng lồ đang
hoạt động ở Việt Nam.

Sự tử tế là giá trị cốt lõi để xây dựng nên mọi thương hiệu, cho dù đó là thương hiệu
gì. Thương hiệu doanh nghiệp hay thương hiệu quốc gia đều không thể thiếu chữ “tử
tế”. Hãy một lần sang Thái mà xem, tôi đố ai đi lục lọi khắp Bangkok mà tìm ra một
chỗ nào vứt đầy kim tiêm như những góc khuất ở nơi công cộng tại Việt Nam đấy?

Không những Bangkok mà các đô thị khác khắp Thái Lan cũng thế. Rác kim tiêm nó
là điển hình cho 2 trong 1, nó vừa là rác môi trường nhưng nó cũng là rác xã hội.

Rác môi trường thì dễ dọn nhưng rác xã hội thì không thể dọn được. Thể chế nó vậy
thì sinh ra xã hội thế.
_______
Tham khảo: https://tuoitre.vn/du-lich-viet-nam-dung-cuoi-bang-xep-hang-vi-sao-
chinh-sach-visa-noi-hoai-van-khong-thay-doi-20221217085436561.htm
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“Tay dơ lấy nước mà rửa, nước dơ lấy chi mà rửa”, Vua Duy Tân.



Xuan Bach: Xứ Koảng Nôm có một con lợn độc hung dữ biết chơi golf vừa lên cơn
"Dê" đã dùng gậy golf đánh ngất xỉu một cô gái phục vụ sân golf. Con lợn này nên

cho vào lò ngay!



ĐỪNG HỎI VÌ SAO!
Ngô Trường An - vhqd's email

Ông thủ tướng NXP đặt câu hỏi: "Tại sao người Việt thông minh, rất thông minh;
nhưng, đất nước còn nhiều người khổ, rất khổ"?

Đây là một câu hỏi hay, nhưng chẳng biết với cương vị của ông, ông đặt ra câu hỏi
này để hỏi ai?
Hỏi Bộ chính trị?
Hỏi Trung ương đảng?
Hay hỏi nhân dân??

Nếu câu thắc mắc này ông dùng để hỏi nhân dân, thì, với tư cách là một người dân,
tôi sẽ nêu lên ý kiến giải đáp thắc mắc của ông. Tất nhiên, đây là quan điểm của cá
nhân tôi, chứ tôi không dám đại diện cho toàn dân.

Ông hỏi: "tại sao dân tộc Việt thông minh, nhưng nước Việt lại nghèo"?
Cả 2 vế này đều đúng.
*- Bởi, khi ta vào google gõ cụm từ người Việt thành công ở hải ngoại, hoặc các
chính khách gốc Việt ở nước ngoài, thì google sẽ cho ra hàng trăm kết quả. Trong đó
có đầy đủ các nhân tài gốc Việt trong mọi lĩnh vực, như: chế tạo thành công bom áp
nhiệt; đóng mới Hàng Không Mẫu Hạm tối tân nhất thế giới; nghiên cứu ngăn, không
cho bệnh ung thư phát triển; phát hiện thêm các thiên hà trẻ nhất trong vũ trụ, phát
minh ra máy ATM.... Nói chung, từ khoa học, y học, thiên văn học, toán học, hội
họa...lĩnh vực nào cũng có người Việt. Ngoài ra, còn rất nhiều nhà chính trị, tướng
lĩnh, chính khách... nắm giữ các chức vụ ở những quốc gia hùng mạnh như Mỹ, Đức,
Úc.
Đấy, người Việt ở hải ngoại họ thông minh, giỏi giang như thế.

*- Còn trong nước thì sao? Với phương châm ngầm trong giới lãnh đạo từ trung



ương xuống tận địa phương là: giỏi hơn ai, tài hơn ai cũng được. Nhưng, không được
tài giỏi hơn lãnh đạo"?!

Chính phương châm hẹp hòi, nhỏ nhen, ích kỷ này đã gieo họa và hành hạ biết bao
nhiêu nhân tài trong nước.

*-* Điển hình như cha con ông Trần Quốc Hải đã mày mò nghiên cứu chế tạo thành
công máy bay trực thăng để xử dụng trong lĩnh vực phun thuốc trừ sâu, sản xuất nông
nghiệp. Thế nhưng, cha con ông cầm dự án xin cấp bằng sáng chế, chạy tới, chạy lui
cầu xin các cơ quan công quyền cả hàng chục năm trời, nhưng cuối cùng, chẳng ma
nào đồng ý. Uất ức, cha con ông cầm bản vẽ qua bán cho bộ quốc phòng Campuchia,
được chính phủ Campuchia ưu ái trọng dụng và họ lập tức tặng thưởng cho cha con
ông huân chương Đại Tướng Quân (loại huân chương danh giá nhất của hoàng gia
Cam).

*-* Vậy đấy! Không chấp nhận người tài hơn mình đã đẩy biết bao nhiêu tinh hoa
dân tộc bỏ xứ ra đi, và các tinh khôi của olimphia đi du học cũng chẳng ai muốn trở
về phục vụ đất nước. Một đất nước mà lãnh đạo không muốn ai tài giỏi hơn mình thì
đất nước đó làm sao có cơ hội phát triển?

*-* Một đất nước mà bọn tội phạm đứng lên rao giảng đạo đức, in sách ca tụng băng
nhóm của mình. Còn bác sỹ, kỹ sư, luật sư, nhà giáo, nhà báo, cha đạo, thầy chùa và
những tri thức nhiệt huyết với đất nước đều bị tống vào tù vì họ muốn góp ý xây dựng
chính sách, chủ trương để đưa đất nước phát triển?

*-* Một đất nước mà lãnh đạo:
*- đòi chống ngập bằng lu;
*- đòi kéo đám mây điện toán của xứ khác về nhà mình làm của hồi môn;
*- đòi kéo não người Việt ở lại trong ao làng;
*- đòi áp dụng tư tưởng người đã chết cách đây hơn nửa thế kỷ làm mô hình phát
triển kinh tế cho thời đại công nghệ 4.0;
*- đòi nơi này giống Paris, nơi kia như Kyoto, nơi nọ thành Singapore... toàn mơ
mộng thành bọn tư bản, trong khi đó mình quyết đi theo con đường cs.!

*- * Một đất nước mà lãnh đạo không có lập trường ổn định, lúc ngã bên này, lúc dựa
bên kia, đu dây, chàng hảng, ngã ngớn như con đĩ. Xây dựng mô hình kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nó giống như nửa thiên đàng, nửa địa ngục
chẳng giống ai, thì đất nước phát triển theo hướng nào?

*-*-* Tóm lại, đất nước giàu mạnh không hẵn nhờ dân tộc đó thông minh. Hoặc, đất
nước nghèo nàn không hẳn là dân tộc đó bạc nhược!

*-*- Cùng là người Hoa, nhưng dân Hongkong, Đài Loan, trung quốc trình độ nhận
thức khác nhau, mức sống khác nhau.!

*-*- Cùng là người Triều Tiên, nhưng dân Nam Hàn và Bắc Hàn có mức sống giàu
nghèo khác nhau.

Điều này chứng minh rõ rằng, dân tộc đó giàu hay nghèo, mức sống thấp hay cao đều
do lãnh đạo và đường lối chính trị của đất nước đó. Dù rằng, dân tộc họ không thông



minh, nhưng đất nước họ biết trọng dụng nhân tài của nước khác để làm giàu cho họ
như trường hợp của

*- Campuchia xử dụng nhân tài VN, đó mới là điều đáng nói.

*- Mỹ, biết tận dụng trí tuệ của:
*-* bà Dương Nguyệt Ánh để giải quyết thành công chiến trường Trung Đông; biết
xử dụng chất xám của
*-* bà Giao Phan để sở hữu Hàng Không Mẫu Hạm tối tân nhất thế giới; biết trọng
dụng các nhân tài bất kể màu da, sắc tộc trong nhiều lĩnh vực để đem lại sự vững
mạnh toàn diện cho đất nước họ.

Kết: đất nước phát triển, dân tộc ấm no hoặc, đất nước tụt hậu dân tộc đói nghèo đều
do ở đường lối chính trị và trí tuệ của người lãnh đạo ở đất nước đó. Vậy, ông thủ
tướng đừng có có đặt câu hỏi VÌ SAO nữa nghe. Dị* lắm ông ạ!
‐-----------------------------------------------
> *Dị (tiếng Quảng Nam đồng nghĩa với xấu hổ)

Canh Le: Tấm hình nó im lặng, nhiều khi là do nó "chảnh" tới mức chả thèm "nói"
với phường tục tử chẳng biết "nghe". Phí lời. Gặp tri kỷ, chỉ cần "nói" lời vô ngôn.



Mary Pham: Chắc máy bay giấy,.
Hanh Phuong: Có lẽ thằng khùng nầy có hơn 80 ngón tay....

https://www.facebook.com/mary.pham.71271?comment_id=Y29tbWVudDo2MDUzNzczMDc4MDAxNDYzXzEyMjQxODEwMzE1MDE0OTY=&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/hanh.phuong.7146?comment_id=Y29tbWVudDo2MDUzNzczMDc4MDAxNDYzXzU1OTY4MzQ1NDM3MDQ5MTY=&__tn__=R*F






CỜ BA QUE TOÀ THỊ CHÍNH HÀ NỘI NĂM 1953.
Kiến Thiết Gia

VÀ CÓ MỘT SỐ NƠI Ở HÀ NỘI CÓ TREO CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ NÀY. NHỮNG
HÌNH ẢNH NÓI LÊN TẤT CẢ SỰ THẬT. CHO DÙ TỐT HAY XẤU THÌ LỊCH SỬ

PHẢI TRUNG THỰC.

CỜ BA QUE, VÂNG, CỜ BA QUE LÀ CÁI TÊN DO MỘT LŨ BÒ ĐÃ ĐẶT CHO CÁI
TÊN LÁ CỜ NÀY NHƯ VẬY.

CHÚNG TA KHÔNG NÊN TRÁCH SỰ NGU DỐT VÀ SỰ BẠC BẼO CỦA LOÀI BÒ.

LÁ CỜ VÀNG 3 SỌC ĐỎ ĐÃ CÓ TỪ THỜI VUA DUY TÂN 1920 CHO ĐẾN VUA
THÀNH THÁI. ĐÚNG HAY SAI BẠN CÓ QUYỀN TÌM HIỂU VÀ ĐÓNG GÓP HAY

PHẢN BIỆN







Đại úy Nguyễn-hữu-Cầu Người tù thế kỷ
( Nguyễn hữu Cầu Qua đời 19/12/2022)
Lỗ Trí Thâm



Có người gọi anh là” người tù thế kỷ”.Có người gọi anh là” người tù bất khuất”.Có
người gọi anh là “người tù kiệt suất”.v..v..Dù gọi cách nào đi nữa thì anh vẫn mang
một danh hiệu độc nhất, bất diệt,đó là:”Đại úy QLVNCH “với tôn
chỉ :”Tổ Quốc,Danh Dự,Trách Nhiệm”.

Hơn ba mươi bảy năm tù giam vùi dập xiềng xích.Năm năm đầu là tù cải tạo.Ba mươi
hai năm sau là tù lương tâm.Là tù lương tâm vì anh tố cáo bọn lính ông “Hồ” hãm
hiếp 11 cháu gái lấy ra từ trại vượt biên ở Kiên-Giang,nơi quê anh. Chúng chụp cho
anh cái mũ tình báo Mỹ (CIA),rồi tình báo Trung Quốc. Chúng kết án tử hình anh,
sau cải thành tù trung thân. Trong suốt ba mươi hai năm tù, bẩy lần chúng đưa anh
giấy ân xá, nhưng anh không ký, anh nói anh không có tội, và yêu cầu bỏ chữ “ân
xá”…

Người ta muốn cải danh anh là “ngụy” phạm. Tổ quốc anh là” VNXHCN”. Quê
hương anh là đất nước mới. Song anh từ chối. Anh nhất mực khẳng định: Anh là Đại
Úy QLVNCH, tổ quốc anh là VNCH, và quê hương anh là miền Nam yêu dấu. Có lẽ vì
một lòng,một dạ, kiên định lập trường,nên người ta gọi anh là :”người tù bất
khuất.” chăng?.

Một thế kỷ qua,chiến tranh cũng nhiều, loài người giết nhau, giam giữ,bỏ tù, đầy
đọa,đánh đập, tra tấn,gông cùm, xiềng xích nhau cũng không ít.!!..Song đã có mấy ai
trải qua hơn ba mươi bảy năm dài, gần một nửa đời người trong gông cùm xiềng xích,
khổ sai, đầy ải như anh ?.

Anh chiến đấu chống giặc phương Bắc xâm lăng quê hương anh,bảo vệ miền Nam
yên lành trong thanh bình hạnh phúc. Anh luôn nắm vững tay súng trong ý nghĩa đơn
thuần:” nòng súng nhân đạo cứu người lầm than”. Song, thất vọng thay !. Hèn nhát
thay.! .Tổng Thống cuối cùng, tư lệnh tối cao của anh bắt anh đầu hàng quân địch.!!.

Nỗi đau gông cùm, xiềng xích, tra tấn, đói khổ, với anh, vẫn không thể nào bằng nỗi
đau miễn cưỡng đầu hàng quân địch. Có lẽ vì vậy, nên suốt hơn ba mươi bảy năm dài,
chưa một lần anh xin ân xá của kẻ thù. Anh mới chính là “người tù bất khuất”.

Anh nói:”Những mắt xích ở cổ chân anh là hạt mân côi..Anh lần hạt mân côi mỗi
ngày.”. Cai tù mở xích. Anh đề nghị:”Hãy mở xích cho các chiến hữu của anh trước,



anh xin là người sau cùng, vì anh đang lần hạt mân côi..”. Anh rõ ràng là người sĩ
quan của một quân đội nổi tiếng là:”can trường nơi trận chiến, bất khuất khi chiến
bại.”

Anh vốn là một nhạc sĩ quân đội nghiệp dư. Trong tù anh viết nhạc ca ngợi lòng yêu
nước của quân nhân của QLVNCH. Kiên định lập trường của người lính “thua cuộc”.
Với anh kẻ thù cứ lấy đi giấy bút của anh, anh vẫn cứ viết bằng máu anh, và giữ lại
trong tim, óc anh.

Đói khổ, đau ốm, bệnh tật, đầy đọa, lao động khổ sai, vùi dập, tra tấn không làm anh
sờn lòng, khiếp sợ. Nỗi đau tan nát cửa nhà, cha, con chia cách,phu thê đứt
đoạn (anh ký giấy từ hôn để cho vợ đi lấy chồng), không làm anh chao đảo, vấp ngã
trước kẻ thù. Anh từ chối ký giấy xin ân xá nhiều lần. Anh luôn khẳng định :”anh cầm
súng để bảo vệ cho tự do, anh không có tội.”. Có lẽ vì vậy nên người ta gọi anh
là :” người tù kiệt xuất.”

“Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại”. Ba mươi bảy năm, tám tháng, mười ngày trong
lao tù của “bên thắng cuộc”, trong đó có 5 năm tù cải tạo, và hơn 32 năm tù sau là tù
lương tâm, hậu quả của lá đơn can đảm tố giác bọn ác thú “thắng cuộc” hãm hiếp 11
cháu gái vô tội miền Nam mà chúng lấy ra từ trại giam những người vượt biển đi tìm
tự do như đã kể ở trên.

Thời gian của 37 năm tù, tính ra ngày bằng 13,755 cái thiên thu!! bằng gần một nửa
trăm năm đời người. Gọi anh là :”người tù của thế kỷ” , quả không ngoa.
Mặc cho những mưa nắng của trời. Mặc cho những đói khát,lao động khổ sai, đầy ải.
Mặc cho những kìm kẹp xiềng xích của kẻ “thắng cuộc”. Anh vẫn trơ như đá, vững
như đồng. Phải chăng vì trong anh đã luôn có ý chí sắt đá vốn có của người lính
VNCH được hun đúc từ lòng yêu nước, trưởng thành từ vùng đất tự do miền Nam yêu
thương?.

Cuối cùng, anh đa dũng cảm vượt qua “khúc đoạn trường” của kẻ chiến bại. Anh trở
về trong âm thầm, nhưng mà lòng thì ngạo nghễ,hiên ngang. Phần kẻ thù thì âm thầm
nể sợ.

Một lần, đứng trước những cựu chiến hữu thương phế binh tại Giòng Chúa Cứu Thế
anh đã phát biểu:” 37 Năm tù của tôi không thể nào so sánh với những mất mát một
phần thân thể mà anh, em đã cống hiến cho quê hương, tổ quốc..Tôi xin nghiêng
mình trân trọng cúi đầu thiết tha chia xẻ và khâm phục.”

Ngửa mặt nhìn trời. Cúi đầu nhìn đất. Anh không thẹn với trời, không nhục với đất.!!.
Trong anh vẫn còn trọn vẹn một trái tim, một khối óc, một khát khao cho tự do của
người lính VNCH năm xưa..

Xin một lời kết luận:
Anh,chính là người lính của quân lực VNCH “thua cuộc” độc nhất, trải qua thời gian
dài nhất trong nhà tù CS ở thế kỷ này.

Little Saigon


