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THẤY BẢNG TÊN CẦU MÀ ĐAU….. QUÁ!
Tôi nhớ xã hội MN mình sống hồi xưa, đặt tên cầu đường là nhiệm vụ của chính phủ.
Mỗi tên mang ý nghĩa lịch sử, văn hoá, anh hùng dân tộc có công dựng NƯỚC và bảo
vệ đất nước.
Trên tư tưởng ấy, ngày nay AI ĐẶT TÊN CẦU ĐƯỜNG vậy?! Văn hoá bây giờ đó
sao?!!
….
Fb Phạm Duy:
“Chắc chớt,Mỗi lần qua mà mỗi lần kéo..”



BÍ MẬT PHỤ NỮ ÐƯỢC ÐỀ...(TRÊN) CAO



Luật là ở Việt Nam - Việt Nam là luật !

Trẻ em Miền Bắc đi học năm 1969



"TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC VĂN" hay "TIÊN HỌC LỄ HẬU HỌC NGỮ
VĂN" ? :
Trần Mạnh Hảo

Nhân hội nghị văn hóa toàn quốc lần thứ 3 vào ngày 24-11-2021 :
BỘ GD & ĐT NƯỚC TA ĐÃ ĐÁNH MỘT ĐÒN TRỜI GIÁNG VÀO NỀN VĂN
HÓA VIỆT NAM KHI RA LỆNH BỎ MÔN VĂN TỪ PHỔ THÔNG ĐẾN ĐẠI
HỌC, ĐỂ THAY MÔN VĂN – MÔN NGHỆ THUẬT CỦA CÁI ĐẸP TÂM HỒN
CON NGƯỜI – BẰNG “MÔN NGỮ VĂN” THUẦN TÚY KHOA HỌC.

Môn Văn từ lâu được coi là môn quan trọng nhất của nền giáo dục nước nhà. Môn
Văn là môn dạy làm người, vì “Văn tức là người” như cổ nhân đã dạy.

Môn văn không phải là môn khoa học, mà là môn nghệ thuật. Văn thuộc về phương
diện thẩm mỹ làm tâm hồn cảm xúc, thích thú, rung động trước cái đẹp của ngôn ngữ
và hình tượng văn học, mở rộng sáng tạo tưởng tượng ra muôn chiều mang tính chủ
quan của cảm nhận văn học.

Còn NGỮ VĂN chỉ là khoa học tìm hiểu quy luật của ngôn ngữ, cứng đờ, công thức
nơi lý trí con người. NGỮ VĂN khác một trời một vực với MÔN VĂN : một bên khoa
học khách quan, một bên nghiêng về rung động chủ quan, xúc cảm chủ quan của
người tiếp nhận văn chương, mở ra sự sáng tạo, sự tưởng tượng vô bờ.

NGỮ VĂN thuộc phạm trù bộ óc. MÔN VĂN thuộc phạm trù cảm tính của tâm hồn
con người. Bỏ môn Văn là bỏ tâm hồn con người ra khỏi nền giáo dục.

Chúng tôi đã viết gần chục bài lên án hành động vô văn hóa, vô giáo dục của bộ GD
& ĐT đã ra lệnh bỏ dạy môn văn ra khỏi nền giáo dục Việt Nam, nhưng tuyệt nhiên
không thấy bộ giáo dục và các GSTS “góp công” bỏ môn văn ra khỏi nền giáo dục
như các vị chủ biên sách giáo khoa Trần Đình Sử, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc
Thống, Bùi Mạnh Hùng… trả lời.

Nhân hội nghị toàn quốc về văn hóa lần thứ 3 chúng tôi viết bài này, báo động cho
đảng, nhà nước, quốc hội và toàn dân biết rằng trong hơn 10 năm qua, bộ GD & ĐT
nước ta từ thời các ông bộ trưởng : Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm
Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ đã ra lệnh bỏ môn văn khỏi chương trình giáo dục từ phổ
thông tới đại học, giáng một đòn chí tử vào nền văn hóa Việt Nam, gây tai họa cho
dân tộc và đất nước không thua gì cuộc xâm lược tàn bạo của Trung Quốc vào 6 tỉnh
biên giới nước ta ngày 17-2-1979.

Chúng tôi mong nhà nước cần truy tố trách nhiệm các ông bộ trưởng và các vị chủ
biên sách giáo khoa có tên như trên để làm gương cho toàn xã hội : có công thì
thưởng, có tội thì phải phạt tù…

HÌNH :
1-Hình các ông bộ trưởng có liên quan đến việc bỏ môn văn ra khỏi nền giáo dục :
Nguyễn Minh Hiển, Nguyễn Thiện Nhân, Phạm Vũ Luận, Phùng Xuân Nhạ.

2- hình các GSTS đã “tham mưu đểu” cho bộ GD & ĐT bỏ môn Văn ra khỏi nền giáo
dục : Trần Đình Sử, Nguyễn Minh Thuyết, Đỗ Ngọc Thống, Bùi Mạnh Hùng…





Ban lãnh đạo đảng Cộng sản Nga tiếp chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.
Không cờ, cũng không hoa chi cả! Ro là "đơn giản" mà.



NGƯỜI TRONG CUỘC NHẬN XÉT VỀ NGƯỜI TRONG KẸT

Giọt nước mắt người phụ nữ “bên thắng cuộc”
Đinh Quang Anh Thái

LGT: Nhà văn Dương Thu Hương miền Bắc bắt đầu nổi tiếng vào giai đoạn cởi trói
Nguyễn Văn Linh với hai cuốn tiểu thuyết Bên kia bờ ảo vọng và Những thiên đường
mù, và những bài viết và tác phẩm sau đó trải ra nỗi thất vọng của bà về chế độ Hà
nội. Người đọc Dương Thu Hương ít ra thì cũng nhận thấy bà có cách nhìn và lối
diễn tả đặc biệt.

Bà đang sống ở Paris, và đã có lần viết ra một bài tuyên bố gác bút.
Đinh Quang Anh Thái là một nhà báo hải ngoại được biết là người có nhiều dịp trao
đổi trò chuyện với bà Dương Thu Hương. Mới đây thấy có truyền đi trên mạng điện
tử một bài viết của Đinh Quang Anh Thái đề tháng 2/2018 nhan đề Giọt nước mắt của
người phụ nữ “bên thắng cuộc” một số nét đặc thù của con người Dương Thu Hương.
Xin mạn phép ông ĐQAT mời quý vị đọc cho biết.
*

Dương Thu Hương tự nhận mình là “người rừng”, “mụ đàn bà nhà quê răng đen,
mắt toét”. Báo chí Pháp thì gọi Dương Thư Hương là “Con Sói Đơn Độc”. Còn lãnh
đạo CSVN thì chửi bà là “con đĩ chống đảng”.

Gọi bằng gì thì gọi, Dương Thu Hương vẫn là chính mình: bản chất chân quê không
hội nhập vào thế giới trên mạng, bo bã, đốp chát, đơn độc, và trên hết, ngay thẳng,
hết mực với mục tiêu nhắm tới là tranh đấu cho một nước Việt Nam dân chủ, tự do,
thoát khỏi cái chế độ hiện nay mà bà gọi là “chỉ sống bằng xác chết, không có bất cứ
giá trị gì cả.”

Sinh năm 1948, lớn lên tại miền Bắc vào đúng giai đoạn Cộng sản Hà Nội tung toàn

http://www.buctranhvancau.com/new-blog/2018/11/25/git-nc-mt-ngi-ph-n-bn-thng-cuc-inh-quang-anh-thi-thng-hai-2018
http://www.buctranhvancau.com/new-blog/2018/11/25/git-nc-mt-ngi-ph-n-bn-thng-cuc-inh-quang-anh-thi-thng-hai-2018


lực lượng nhất quyết bằng mọi giá phải đạt được tham vọng “giải phóng miền Nam
thoát khỏi sự kềm kẹp của Mỹ-Ngụy.” (sic)

Như lời bà kể, cùng với hơn 100 bạn ngang lứa tuổi, bà đã cắt máu xin vào Nam
“đánh Mỹ cứu nước”.

Những trải nghiệm trong chiến tranh, cùng những chua chát của Tháng Tư 1975 đã
là chất liệu cho các tác phẩm sau này của bà, như “Những Thiên Đường Mù”, “Bên
Kia Bờ Ảo Vọng”, “Khải Hoàn Môn”, “Đỉnh Cao Chói Lọi”, “No Mans Land” (ấn
bản Anh ngữ) được dịch sang Pháp ngữ là “Terre Des Oublis”…

***

Dấu mốc quan trọng làm thay đổi hẳn cuộc đời Dương Thu Hương là thời điểm đoàn
quân của “bên thắng cuộc” vào Sài Gòn trưa ngày 30 Tháng Tư 1975.

Trong các bài viết, và trong lần gặp bà ở Paris năm 2005, Dương Thu Hương kể:

“Ngày 30 tháng Tư năm 1975 đã là một ngả rẽ trong đời tôi. Khi đội quân chiến
thắng vào Sài Gòn, trong khi tất cà mọi người trong đội quân chúng tôi đều hớn hở
cười thì tôi ngồi bên lề đường khóc. Vì tôi thấy tuổi xuân của tôi đã hy sinh một cách
uổng phí.

Tôi không choáng ngợp vì nhà cao cửa rộng của miền Nam, mà vì tác phẩm của tất
cả các nhà văn miền Nam đều được xuất bản trong một chế độ tự do; tất cả các tác
giả mà tôi chưa bao giờ biết đều có tác phẩm bầy trong các hiệu sách, ngay trên vỉa
hè; và đầy rẫy các phương tiện thông tin như TV, radio, cassette. Những phương tiện
đó đối với người miền Bắc là những giấc mơ.

Ở miền Bắc, tất cả mọi báo đài, sách vở đều do nhà nước quản lý. Dân chúng chỉ
được nghe đài Hà Nội mà thôi; và chỉ có những cán bộ được tin tưởng lắm mới được
nghe đài Sơn Mao, tức là đài phát thanh Tàu.

Còn toàn bộ dân chúng chỉ được nghe loa phóng thanh tập thể; có nghĩa là chỉ được
nghe một tiếng nói. Vào Nam tôi mới hiểu rằng, chế độ ngoài Bắc là chế độ man rợ vì
nó chọc mù mắt con người, bịt lỗ tai con người.

Trong khi đó ở miền Nam người ta có thể nghe bất cứ thứ đài nào, Pháp, Anh,
Mỹ…nếu người ta muốn. Ðó mới là chế độ của nền văn minh.
Và thật chua chát khi nền văn minh đã thua chế độ man rợ.”

Từ những nhận thức này, Dương Thu Hương trở thành “Con Sói Đơn Độc” ngay
giữa bầy đàn của mình, vì hầu như không có người nào trong hàng ngũ lên tiếng đấu
tranh cho dân chủ sau 1975 lại có lối ăn nói bo bã, “chém đinh chặt sắt” như bà.

Bà nói, “chẳng việc gì phải kiêng dùng những danh từ mà nhiều người cho là thô bỉ,
như là ‘ỉa vào mặt kẻ cầm quyền’, vì đó là cách nói thuần của người Việt răng đen
mắt toét; là ngôn ngữ đích xác của người nông dân khi họ muốn biểu lộ thái độ khinh
bỉ và bất chấp. Tôi hành động như thế là có dự tính chứ không phải ngẫu hứng. Tôi
rất ghét những thứ ngôn ngữ nhờ nhờ nhạt nhạt.”



Năm 1997, Lê Khả Phiêu lên làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, từ
Washington DC, kẻ viết bài gọi điện thoại về Hà Nội hỏi Dương Thu Hương, rằng
cảm nghĩ của bà ra sao về tân lãnh đạo CS, bà bốp chát: “ông đã có bao giờ thấy âm
hộ của con ngựa già chưa? Đấy, mặt thằng Lê Khả Phiêu thế đấy, nó nhăn nheo y
như âm hộ con ngựa già”.

Và năm 2,000 khi Tổng Thống Mỹ Bill Clinton đến thăm Hà Nội, bà trả lời phỏng vấn
của kẻ viết bài qua điện thoại:
“Clinton là biểu tượng của một nền dân chủ, là một chân trời khác, một cuộc sống
khác mà người ta ao ước.” Và bà cười sảng khoái, thuật lại câu của hàng xóm láng
giềng nhà bà họ nói “sao mà xấu hổ thế! tổng thống của chúng nó, của dân Mỹ đứng
cạnh mấy ông lãnh đạo của mình, mặt nó thì sáng ngời ngời, còn mặt mấy ông lãnh
đạo của mình sao mà tối tăm thế.

Mặt Tổng bí thư Lê Khả Phiêu tuy đã sửa nhan sắc nhưng trông cũng không đẹp cho
lắm. Cho nên dân chúng bảo xấu hổ quá.

Còn cánh đàn ông thì họ rú lên, ối giời ơi! Cái thằng Clinton nó đẹp giai quá! Mình
cũng còn mê nó nữa là đàn bà. Cho nên một trăm con mê nó thì cũng phải thôi.”
(cười to tiếng, sảng khoái).

Rồi “Con Sói Đơn Độc” nói tiếp “hàng xóm nhà tôi xem thằng Lê Khả Phiêu là lãnh
đạo của họ thì các ông bà ấy xấu hổ nhục nhã; chứ còn tôi thì tôi thấy bình thường; vì
từ lâu tôi đã coi mấy thằng lãnh đạo chúng nó chẳng ra cái gì, cho nên tôi chả việc gì
phải nhục hộ chúng nó.”

Chưa hết, “mụ nhà quê răng đen mắt toét” còn kể, “một nhà báo Mỹ phỏng vấn tôi
và hỏi tôi nghĩ như thế nào về quan hệ của tôi với chế độ, tôi nói thẳng rằng, chế độ
Hà Nội là bọn ngửi rắm bọn Bắc Triều Tàu”.

Đó chính là Dương Thu Hương.

Lý do nào lãnh đạo Hà Nội chửi bà là “con đĩ chống đảng?”

Ngồi cạnh cửa sổ căn hộ lầu hai của bà ở Quận 5 Paris, bà cười, kể lại:

“Trong bài diễn văn tôi đọc ở Đại hội Nhà Văn năm 89, tôi nói rằng đảng cộng sản
phải biết ơn nhân dân. Bởi vì xưa nay họ chỉ nói nhân dân phải biết ơn đảng thôi.
Trong bài diễn văn đó, tôi phân tích rằng, cả một dân tộc đã đổ xương máu để kháng
chiến chống Pháp và những gì dân tộc đạt được là do truyền thống chống ngoại xâm
của dân tộc nhưng đảng cộng sản đã cướp tất cả công đó và nhận vơ là công của
đảng.

Họ còn dậy dỗ quần chúng là phải biết ơn đảng. Hành động như thế vừa đểu cáng
vừa vô ơn bạc nghĩa và tự cao tự đại. Những kẻ như thế không xứng đáng để lãnh đạo
dân tộc.

Hỏi, bà có bao giờ bốp chát trực tiếp như thế với giới lãnh đạo chế độ, Dương Thu
Hương cười nửa miệng, nói, “tôi sợ gì chúng nó, tôi từng chửi ‘ỉa vào mặt đảng’”.



Dương Thu Hương kể, “Năm 1998, trong một nghị của trí thức Hà Nội, tôi có đọc bài
diễn văn với tựa đề là Nhân Cách Trí Thức. Tại hội nghị đó, ông Nguyễn Văn Linh
(Tổng bí thư đảng cộng sản lúc bấy giờ) tỏ ra vô cùng đắc ý với nội dung bài diễn văn
của tôi. Ông ta đã ôm hôn tôi thắm thiết và xin bài diễn văn của tôi. Sau đó, vào giờ
giải lao, người thư ký của ông ta tìm tôi và chuyển đề nghị của ông Linh muốn tặng
tôi một căn nhà tiêu chuẩn dành cho cấp bộ trưởng.

Người thư ký này còn đề nghị tôi tạm im lặng để cho đảng tự cải sửa. Tôi trả lời rằng,
tất cả những việc tôi làm là vì dân tộc chứ không phải vì bản thân tôi; và tôi không
giàu có nhưng cũng có một căn nhà đủ để ở. Tôi còn nói với ông thư ký của ông Linh
rằng, hiện giờ đang có hai vạn giáo viên tiểu học ở Hà Nội không có nhà để ở, cho
nên nếu nhà nước có ý định thì nên phân phối nhà cho hai vạn người đó.

“Một lần khác, nhà thơ Giang Nam lúc đó còn sống, chuyển lời của ông Nguyễn Văn
Linh mời tôi ăn cơm với vợ chồng ông Linh và cô con gái của ông Linh. Giang Nam
còn bảo là ông Linh nói rằng, dù sao chăng nữa thì tôi cũng là người mà nhà nước
này yêu mến vì tôi đã tình nguyện chống Mỹ và chống Tầu, và đó là điều chứng minh
tôi là người hết sức hy sinh để bảo vệ tổ quốc. Tôi trả lời thẳng thừng rằng, tôi đã đấu
tranh cho tự do dân chủ, tôi chỉ ngồi trên cỏ thôi, nên tôi không chơi với vua quan.

“Tôi nghĩ rằng những lời phát biểu đó của tôi khiến ông Linh phật lòng. Về phương
diện cá nhân thì hẳn là ông ấy phải phật lòng, và sau đó thì ông ấy bị sức ép của cánh
bảo thủ, nên ông ấy quay ngoắt lại và ông ta đánh vào các nhà văn mà ông ấy từng
khuyến khích họ đừng uốn cong ngòi bút. Với cá nhân tôi thì ông ta mắng tôi là ‘con
đĩ chống đảng’.

Lúc đó tôi nói với một ông trong ban tổ chức đảng rằng, nếu tôi là đĩ thì may cho cái
đảng này; nhưng vì tôi không đánh đĩ được cho nên tất cả mọi năng lực của tôi đều
dồn vào việc ỉa vào mặt đảng. Họ đã chửi tôi như vậy thì từ giờ trở đi mọi sự đều ro
ràng, không còn con đường thứ ba nữa. Nghĩa là tôi dấn thân đến cùng trong mục
tiêu đấu tranh cho dân chủ.

Nhân Dương Thu Hương kể việc Nguyễn Văn Linh muốn tặng bà căn nhà, kẻ viết bài
này lại nhớ câu nói để đời của Thi sĩ Hữu Loan, tác giả bài thơ bất hủ “Màu Tím Hoa
Sim”.

Ông Hữu Loan vào Sài Gòn sau 1975 thăm một người bạn cũ là Thi sĩ Hà Thượng
Nhân và kể cho người bạn xưng hô “mày tao chi tớ” từ thửa thiếu thời với mình, rằng
đảng CS muốn tặng ông căn nhà để ông đừng chống đảng nữa, ông trả lời “Tôi
không có thì giờ làm nhà vì đang bận làm người”. Hữu Loan còn khẳng định thái độ
sống của ông, “cả đời là thanh gỗ vuông chành chạnh, cương quyết không để người
ta đẽo tròn lăn đi đâu thì lăn.”

Tác giả “Màu Tím Hoa Sim” đã phải trả giá cho cách sống như “cây tùng trước bão”
của mình: bị chế độ bỏ tù, sau đó bị giam lỏng tại nhà ở Nga Sơn,Thanh Hóa và kiếm
sống bằng những chuyến xe kĩu kịt đá và những mớ bánh chui nhủi của vợ.

Và Dương Thu Hương, những lời đanh thép đánh thẳng vào đảng như thế khiến bà bị
bắt vào Tháng Tư năm 1991 và được thả khỏi nhà tù nhỏ ngày 20 tháng 11 cùng năm



đó.

Phải chăng Dương Thu Hương cắt máu tình nguyện vào Nam “đánh Mỹ” vì muốn
phục vụ đảng CS, kẻ viết bài hỏi câu đó và bị tác giả “Những Thiên Đường Mù” đáp
trả bằng giọng khinh bạc, ông Thái lầm rồi, “năm 68 tôi vào tiền tuyến là vì tôi tuân
thủ truyền thống cứu nước của dân tộc Việt Nam chứ không vì phải đảng cộng sản.

Tôi còn nhớ lúc xẩy ra chiến dịch Cải Cách Ruộng Đất, ngay trước cửa nhà tôi là một
người bị chết treo và lúc 8 tuổi, tôi đã phải đi theo các đoàn học sinh để chứng kiến
các cuộc đấu tố địa chủ. Sau lưng nhà tôi, ngay đường xe hỏa, một người khác bị vu
là địa chủ nên tự tự bằng cách đặt cổ vào đường ray cho xe lửa cán chết.

Thật khủng khiếp. Khi 8 tuổi, buổi sáng khi đi tưới rau, tôi thấy cảnh những người
chết như thế và điều đó làm cho tôi vô cùng khủng khiếp. Cho nên tôi nhắc lại, tôi
chiến đấu hoàn toàn không vì cái đảng gây ra cuộc cải cách ruộng đất đẫm máu
người dân như thế”.

Những năm tháng bị cuốn vào cuộc tàn sát, Dương Thu Hương cho biết, “đến tận bây
giờ, cuộc chiến vẫn ám ảnh tôi. Lúc tôi tình nguyện vào Nam, số học sinh của cả bốn
lớp 10 của trường chúng tôi vào chiến trường khoảng 120 người, vậy mà chỉ 2 người
may mắn sống sót, là tôi và một người nữa. Tôi thì bị bom làm điếc tai bên phải;
người còn lại là cậu Lương thì bị cụt một tay và trở nên ngớ ngẩn.

Tất cả những bạn khác của tôi không ai sống sót. Khi tôi đi tìm mộ của những bạn đã
chết, tôi mới biết, trong những trận đánh mà bộ đội miền Bắc thua, thì người ta xóa
sạch dấu vết và tên tuổi liệt sĩ không được ghi lại. Họ giải thích rằng dân tộc ta là
dân tộc anh hùng phải chiến thắng quân thù, nhưng trận này chưa thắng cho nên
không thể kiểm kê các liệt sĩ được. Cho nên hàng trăm người chết dưới đáy hồ, dưới
đáy vực mà hoàn toàn không ai tìm được tung tích.”

Đang nói chuyện, nhiều lúc, Dương Thu Hương trôi vào im lặng, kẻ viết bài có cảm
tưởng những bóng ma của cuộc chiến đang quay về ám ảnh bà.

Vì bị điếc nặng nên bà phải nói rất to thì mới nghe được giọng mình. Đi cạnh bà trên
đường phố Paris, bà nói như quát khiến nhiều người chung quanh nhìn bà tỏ ra khó
chịu. Ngồi tại một quán cà phê gần Tháp Eiffel, bà nói, mắt long lên sòng sọc:
“Chế độ hiện nay chỉ sống bằng xác chết thôi. Nó không có giá trị gì trong thời đại
này cả. Những người lãnh đạo chế độ hoàn toàn vô năng và tham nhũng.”

“Bà tự nhận là ‘kẻ làm giặc’ ngay trong lòng chế độ, vậy các con bà bị thiệt thòi ra
sao ạ”, tôi hỏi?

“Tôi đã nói rất ro với các con tôi, rằng con đường làm giặc là phải chịu tất cả mọi
khổ đau; cho nên tất cả mọi người trong gia đình, nghĩa là bố tôi, mẹ tôi, anh em tôi
và con cái, nếu ai muốn thì tôi sẵn sàng viết giấy với tòa án là không có quan hệ với
tôi nữa để tránh cho họ khỏi bị di lụy.

Còn nếu những người muốn tiếp tục đứng với tôi thì phải chấp nhận khổ đau, thua
thiệt và không bao giờ được nói với tôi một lời can thiệp vào việc tôi làm. Bởi vì tôi
biết chắc chắn cộng sản sẽ dùng những người thân thuộc để gây sức ép. Nhiều trường



hợp đã xẩy ra đối với những người đấu tranh dân chủ tại Việt Nam. Vợ con, anh em
của họ bị công an áp lực phải khuyên can họ không được đấu tranh nên một số người
đành bỏ cuộc. Bản thân tôi đã lường trước điều đó nên tôi tuyên bố sòng phẳng rằng,
cả tuổi xuân của tôi, tôi đã hy sinh để nuôi con rồi, nên bây giờ tôi an tâm lao vào
cuộc chiến chống lại bọn cường quyền.

Tôi bảo các con tôi có thể về sống với bố của chúng hay với một người mẹ khác. Còn
nếu chọn sống với tôi thì phải chấp nhận khổ đau, vì chắc chắn chúng sẽ không có
chỗ đứng trong chế độ này. Hai con tôi đứa nào cũng hai bằng đại học nhưng vẫn
không có việc làm. Con trai lớn của tôi phải sống bằng tất cả mọi việc, từ bồi bàn cho
đến gác cổng. . .và bây giờ đi quay phim thuê cho một hãng tư. Cháu gái thì bán sơn.”

Kẻ viết bài được gặp con gái lớn của Dương Thu Hương khi cháu thăm mẹ ở Paris;
hỏi, các cháu có ủng hộ lý tưởng của mẹ không, cô con nói, giọng cũng mang hơi
hướng “người rừng” giống mẹ: “thôi chú đừng nhắc chuyện điên khùng ấy làm gì.”

Còn Dương Thu Hương nói, “đối với chúng nó, tôi là một người điên. Nhưng dầu sao
chăng nữa thì cũng là tình mẹ con, nhất là tôi đã giao hẹn là nếu chấp nhận tôi thì
không được can ngăn việc tôi làm, nếu can thiệp thì tôi sẽ cắt đứt ngay tức khắc,
thành ra chúng nó đành chấp nhận thôi.”

“Thế còn tình cảm đôi lứa, gia đình của bà?”

(Cười) “Tôi là người hoàn toàn thất bại và bất hạnh trong cuộc sống đôi lứa. Nhưng
tôi cũng tự cảm thấy hạnh phúc vì tôi đã tự tiêu diệt tuổi thanh xuân để nuôi con tôi
trưởng thành. Con cái tôi không phải bương chải ngoài đường. Trong khi bố nó có
thể đi kiếm vài ba người vợ khác. Tôi không cần một xu của ông ta để nuôi con, dù tôi
làm giặc và chịu nhiều hậu quả.

Đấy là điều hạnh phúc. Nếu không tôi sẽ bị lương tâm cắn rứt. Tôi còn một hạnh phúc
nữa là tôi đã trả được tất cả những món nợ cho những người bạn tôi đã chết trong
chiến tranh. Ít nhất là bằng tác phẩm và những bài viết để vạch trần tội ác của một
cuộc chiến tranh phi lý. Tôi cảm thấy hạnh phúc trong sự bất hạnh của mình. Tôi nghĩ
rằng số phận đã chọn tôi để trở thành một con người như vậy.”

“Tiêu phí tuổi trẻ trong chiến tranh để rồi sau đó bị chế độ đầy đọa vì làm giặc, bản
thân thì không ai dám giao tiếp vì sợ bị liên lụy; có bao giờ bà chùn bước và muốn
buông xuôi?”

(cười mũi) “Nếu mà tôi chùn bước, buông xuôi thì tôi đã chùn bước, buông xuôi từ
lâu rồi.”

“Bà tin vào nhân quả?”

“Tôi hoàn toàn tin vào thuyết nhân quả. Tôi hoàn toàn tin vào kiếp sau. Tôi vẫn dậy
con tôi phải sống cho có trước có sau. Nhiều người muốn tôi phải thế này phải thế
khác. Tôi trả lời rằng tôi không phải gì cả. Tôi chỉ phải sống đúng với những nguyên
tắc đạo đức mà gia đình tôi đã dậy tôi và những nguyên tắc mà tôi học được ở đạo
Phật.



Các con tôi cũng phải theo những nguyên tắc đạo đức đó. Bất luận chúng nó là
thường dân hay là người lỗi lạc, tôi đối xử như nhau. Tôi không yêu cầu con cái tôi
phải trở thành bác sĩ, tiến sĩ. . ., tôi không yêu cầu như thế. Tôi chỉ duy nhất yêu cầu
các con tôi sống tử tế; và đối với tôi đạo đức là cốt loi.”

Căn hộ Dương Thu Hương có bàn thờ Phật Thích Ca. Có lần bà nói, đạo Phật giúp
bà định được tâm mình; rồi bà đùa, “anh Phật quả là đẹp giai thật.” Trò chuyện
nhiều với bà thì biết, bà vẫn không bỏ được cái lối tếu táo “người rừng” chứ thực
tâm bà hết mực thờ kính Đức Thế Tôn.

Dương Thu Hương có nguyên tắc sống đạo đức rạch ròi, không khoan nhượng. Thăm
bà ở Paris, kẻ viết bài xin phép biếu bà chút quà, bà quát lên bảo, không nhận bất cứ
vật chất nào của bất cứ ai.

Những bữa cơm tiệm ở Paris, bà giành trả tiền và khẳng định, nếu kẻ viết bài trả thì
“về Mỹ ngay, không phỏng vấn phỏng viếc gì nữa.’

Đành bó tay chịu thua “mụ nhà quê mắt toét,” cách tôi vẫn gọi bà Hương mỗi khi
điện thoại thăm hỏi. Bốp chát, bo bã, không khoan nhượng là Dương Thu Hương.

Đạo đức cốt loi cũng là Dương Thu Hương.

Bây giờ “Con Sói Đơn Độc” đã bước vào tuổi 70, vậy mà ngọn lửa đấu tranh cho
một tương lai Việt Nam tươi sáng vẫn ngùn ngụt cháy trong trái tim bà./.

Đinh Quang Anh Thái

Khi kẻ mọi rợ thắng cuộc....





Binh luan:
Thanh Nguyen dang:
Rất nhiều người biết Phạm Nhật Vượng có một kẻ quyền cao ngất ngưởng “chống
lưng “phải vạch mặt kẻ đó, mọi chuyện sẽ đơn giản rất nhiều?
Phú Quốc:
Nó nuôi cả trung ương đó. ~ Lã Minh Luận Vin này như con bạch tuộc vươn vòi kinh
thật. ~ Chinh Pham Biết rồi thì thôi. Tưởng chưa biết chứ CA đã biết thì thôi rút vốn.
~ Phú Quốc Nhất định rồi. Nhưng em ăn bả Vin rồi thì làm thao?
Lê Trọng Phùng:
Anh em chúng nó cấu kết với lãnh đạo nhà nước thi nhau hút máu người dân VN.
Bọn này cùng bọn CB lãnh đạo của Đảng phải xử tử hình tất cả.

HÃY CHUNG TAY KHOÉT BANH TỬ HUYỆT CỦA VIỆT CỘNG LÀ TỘI GIẾT
DÂN HÀNG LOẠT BẰNG KIT TEST DỎM VIỆT Á, ĐÓ MỚI LÀ DIỆT CỘNG,
YÊU NƯỚC, THƯƠNG NÒI
Tran Hung

Lần thoát hiểm thứ hai của tập đoàn sản xuất tội ác là đảng cộng sản Việt Nam sau
ngày Quốc hận 30/4/1975 đó là “hiệu ứng hai trong một” gồm hiệu ứng domino
mang tên Mùa Xuân Ả Rập và hiệu ứng Phi Luật Tân kiện Tàu cộng lên Toà PCA và
đã giành chiến thắng. Trong khoảng thời gian diễn ra hai hiệu ứng này có thêm một
hiệu ứng phụ mang tính chất kích hoạt đó là vụ đầu độc biển Trung phần do Việt cộng
chủ trì, Formosa thực hiện.

Tiếc rằng, cũng như những lần trước, lần này Việt cộng cũng đã “thoát hiểm ngoạn



mục” và khoẻ re như con bò kéo xe với nghệ thuật “tìm diệt” theo kế sách “đốt rừng
để cứu rừng” đã làm liệt kháng tinh thần DIỆT CỘNG của quốc nội và quốc ngoại.

Việt cộng làm dữ nên chúng nó luôn lo xa, trong lãnh vực kinh tế - xã hội thì Việt
cộng luôn đưa ra các nghị quyết “tầm nhìn chiến lược định hướng tới năm” với kế
hoạch 5, 10,.. tới cả trăm năm thì trong nhiệm vụ giữ đảng cũng vậy, chúng luôn có
đối sách “đi trước đón đầu - diệt trong trứng nước - gi. ết lầm hơn bỏ sót - phòng ưu
tiên hơn chống tội phạm,…”. Cho nên, qua lực lượng tình báo nằm vùng ở quốc
ngoại, Việt cộng luôn theo sát tình hình đấu tranh dân chủ ở các nước, các khu vực và
luôn đánh giá, phán đoán tình hình một cách bài bản để đưa ra những kịch bản ứng
phó phù hợp cho Việt Nam.

Dựa vào những phán đoán, Việt cộng biết trước sẽ nổ ra cuộc cách mạng cam mà cụ
thể là Mùa Xuân Ả Rập, biết trước Toà PCA sẽ thụ lý và phán xử Phi Luật Tân sẽ
thắng kiện trước Tàu cộng ở Biển Đông. Vì vậy Việt cộng đã tung ra lực lượng định
hướng viên được Việt cộng đào tạo bài bản, thử thách lòng trung thành tuyệt đối với
cái vỏ bọc là các cá nhơn, tổ chức “bất đồng Chánh kiến, đấu tranh dân chủ nhơn
quyền, chống cộng,…” đều có quan hệ với chi bộ đảng Việt gian ở quốc ngoại mà
tiêu biểu là Việt Tân.

Để rồi Việt cộng chỉ huy và cho phép lực lượng “đối lập trá hình” do nó dựng lên
tiền hành các cuộc biểu tình phản đối Tàu cộng mà đỉnh điểm là vụ giàn khoan
HD981 rất rầm rộ và lạ lùng là thái thú Nguyễn Tấn Dũng ra lịnh côn an của Trần
Đại Quang không đàn áp, ngăn cản biểu tình. Lạ hơn nữa là những kẻ cầm đầu, đi
đầu trong dòng người biểu tình kia gồm những gương mặt đình đám như Nguyễn
Quang A, Tương Lai, núm độc Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Người Buôn Gió, Hội anh
em dân chủ của chủ tịch Nguyễn Văn Đài, Dũng Vova, Phạm Đoan Trang,… đều gắn
logo cờ máu y chang như đại biểu quốc hội của Việt cộng mà cái này thực chất là dấu
hiệu để an ninh Việt cộng phân biệt được đâu là phản động yêu nước và đâu là phản
động dỏm trong nhiệm vụ chỉ điểm, chim mồi của Việt cộng.

Sau đó, Việt cộng “tạo cớ và lấy cớ” cáo buộc biểu tình phản đối Tàu cộng là kích
động phá hoại khi chúng chỉ vào nạn đập phá nhắm vào các công xưởng ở Bình
Dương để chụp mũ, khởi tố, bắt giam và đàn áp những người đã tham gia vào các
cuộc biểu tình với cái mũ cối là cầm tiền của Việt Tân.

Khi biển Trung phần bị Formosa đầu độc, ngay lập tức Hán nô Nguyễn Phú Trọng có
mặt tại đại bản doanh của Formosa ở Vũng Áng chỉ để đôn đốc tiến độ mà không hề
đá động tới người dân bị thiệt hại. Lúc này, làn sóng biểu tình phản đối Formosa
bùng nổ khắp cả nước những tưởng sẽ làm cho Việt cộng hoảng loạn nhưng không,
Việt cộng lại chớp lấy cơ hội này để “biến nguy thành cơ” một cách Mỹ mãn.

Trước tội ác rành rành của Formosa và tập đoàn Việt gian cộng sản, những tưởng
lòng dân đang như rừng già khô hạn sẽ bùng cháy dữ dội để thiêu rụi tập đoàn sản
xuất tội ác là đảng cộng sản Việt Nam khi các mồi lửa là làn sóng biểu tình khắp cả
nước được khêu lên nhưng không phải như vậy vì những kẻ kêu gọi biểu tình kia hầu
hết là tay sai của Việt cộng chúng có nhiệm vụ “đốt rừng để giữ rừng” mà thôi, nghĩa
là chúng chỉ đốt tầng thực bì là cỏ khô và lá khô dưới táng rừng cháy nhanh có kiểm
soát để không còn xảy ra những vụ cháy lớn sau này mà giới giữ rừng họ vẫn hay làm
để giữ rừng vào mùa khô hạn.



Để kích thích sự phẫn nộ trước cá chết hàng loạt nhằm dụ khị những người “phản
động gộc” lâu nay ẩn mặt phải ra mặt trước hiệu ứng đám đông do chim mồi của Việt
cộng làm tuồng, Việt cộng cho loan truyền tin ảnh cho thấy cá chết khắp nơi từ Hồ
Tây cho tới núi rừng để tăng thêm sự phẫn nộ nhưng cũng để có cớ để chạy tội cho
Formosa bằng lối ngụy biện sở trường rằng “cá chết không phải chỉ do Formosa mà
ở Hồ Tây, ở các nơi khác cá vẫn chết đồng loạt kia kìa”.

Song song đó, Việt cộng tung ra trò “chỉ tang mạ hoè” theo Tam thập lục kế của Hán
tộc là ra lịnh cho tên Việt cộng nằm vùng là nhạc sĩ Tuấn Khanh viết bài về cá có nói
tới loài CÁ LÚ làm nức lòng dân chủ cuội để sau đó trùm tuyên giáo Việt cộng ra lịnh
đình bản tờ báo nơi VICI - VẸM TÂN Tuấn Khanh là cộng tác viên với mục đích vừa
răn đe vừa tô hồng cho tên VICI - VẸM TÂN Tuấn Khanh.

Sau chiêu trò “đốt rừng để giữ rừng” của Việt cộng là các cuộc biểu tình phản đối
Tàu cộng, phản đối Formosa và gần đây là phản đối đặc khu đợ đất 99 năm, hàng
loạt phản động yêu nước bị câu lưu, bị điểm mặt, bị an ninh Việt cộng “làm công tác
tư tưởng và theo doi, giám sát mọi hoạt động”, một số thì bị bỏ tù cùng với vài con
chim mồi mập của Việt cộng. Chim mồi mập thì được Việt Tân quan tâm PR và một
thời gian ngắn được xuất cảng ra Hải ngoại nằm vùng hoặc chí ít cũng được thu xếp
đào tị qua Thái Lan rồi sau đó được VOICE của Việt gian Trịnh Hội cùng với VICI ở
Gia Nã Đại là thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải tìm cách phù phép thành công dân
Canada. Riêng với phản động yêu nước tự phát thì còn lâu mới được thả ra tù.

Nhưng thành công lớn nhứt của Việt cộng trước hiệu ứng domino Mùa Xuân Ả Rập,
Phi Luật Tân thắng kiện trước Tàu cộng ở Toà PCA, Formosa đầu độc biển Trung
phần là chỗ Việt cộng đã dập tắt được mồi lửa có nguy cơ đốt cháy tình “chủ tớ”
giữa chủ Tàu cộng với tớ trung thành là Việt cộng. Bởi vì dân Việt Nam từ quốc nội
tới quốc ngoại hầu hết bị cuốn vào những “sự vụ lẻ tẻ, những tội ác lẻ tẻ” của Việt
cộng do đám tay sai của nó là lũ định hướng viên dắt lòng vòng trong ma trận mà
không quan tâm tới việc đồng lòng buộc Việt cộng phải chọn “hoặc đứng về phía dân
mà kiện Tàu cộng ra Toà PCA hoặc lập lại lời trung thành với Tàu cộng là bỏ nước,
bỏ dân chớ không bỏ tình chủ tớ với tc”.

Cơ hội xoá sổ Việt cộng đã trôi qua, Việt cộng lại thêm một lần thoát hiểm ngoạn mục
mà công lớn là từ lũ hô hào đấu tranh dân chủ, Việt Tân, Việt gian với vai trò định
hướng viên cho Việt cộng.

Nhưng phúc bất trùng lai, lần này với đại án KIT TEST DỎM Việt Á mang tính chất
gi.ết người hàng loạt - lừa đảo quốc tế có cả một hệ thống chánh trị buộc Hán nô
Nguyễn Phú Trọng phải ra tay bưng bít và lực lượng định hướng viên thì gia tăng dẫn
dắt dư luận vào những tội ác lẻ do Việt cộng tung ra làm cục xương dụ ch.ó. Tất cả
đều cho thấy Việt cộng khó mà thoát hiểm được lần nữa vì lần này có hơn ba vạn
người ch.ết oan và hàng triệu người dân Việt Nam khánh kiệt mà KIT TEST DỎM
Việt Á và các chỉ thị chống dịch cúm Tàu cộng vi hiến của Ba Đình là thủ phạm chính
khi người thân của các nạn nhơn kia tỉnh thức trước những người có trách nhiệm với
đồng bào quyết tâm làm đến cùng để đưa đại án này lên trường Quốc tế.



Cây nêu ngày Tết để trừ quỷ vì sao lại treo cờ CS

Theo truyền thuyết dân gian. Ngày Tết nhất thì Quỷ quái , ma tà hay vào phá hoại
cuộc sống bình yên của người dân. Do vậy người xưa dựng cây nêu ngày Tết nhằm
xua đuổi ma quỷ và tà thần yêu quái để được yên lành ăn tết.

Cây nêu thường được cắm lên bằng cây cao phía trên có lá dứa, cành đa, vôi bột… và
những thứ ghê tởm đến ma quỷ cũng phải sợ, phía trên thường có cái khánh và cung
tên nhằm đe dọa nhằm làm cho ma quỷ cũng phải chú ý sợ mà tránh đi nơi khác.

Câu ca dao ngày xưa:
Cành đa lá dứa treo kiêu
Vôi bột rắc ngo chớ trêu mọi nhà,
Quỷ vào thì Quỷ lại ra,
Cánh đa lá dứa thì ta cứa mồm

Ngày nay, người dân thấy rằng những thứ như cành đa, lá dứa, vôi bột, tóc rối,
những thứ dơ bẩn của phụ nữ cũng không có tác dụng nhiều, không gây sợ hãi nhiều
bằng cờ đảng, cờ đỏ…

Kinh nghiệm dân gian gần thế kỷ qua cho biết: Hễ thấy cờ búa liềm là biết ở đó có
đâm chém, giết chóc máu me tàn bạo, thấy cờ đỏ là biết ở đó “đường vinh quang
được xây bằng xác quân thù”… Ở đó, khi nghe những tiếng thân yêu nhất như đồng
chí, anh em… là lúc mà các nạn nhân chết rồi vẫn chưa hiểu lý do.

Bởi lúc đó, "bọn đầy tớ" lại đi hút máu "ông chủ", bọn "trong sạch vững mạnh" là
những đứa thối tha, những "tấm gương" chính là điển hình của sự khốn nạn trong xã
hội. Thế thì người còn kinh sợ nữa là ma quỷ.

Thế nên từ những năm gần đây, dân chúng đã thay những thứ tà ma, ám quỷ, dơ bẩn,
đe dọa kia bằng cờ đảng và cờ đỏ.



Và chúng ta có thể nhìn thấy những cây nêu đó nhiều nơi trên đất nước. Tương tự
người ta dán những thứ bùa ngải trước ngo hay chuồng gà chuồng lợn để kỵ huý.

Cũng nhiều nơi, nhiều người giải thích rằng: Nói như trên cũng chỉ mới một phần.
Mà chủ yếu là trong thế giới ma tà, quỷ quái và ôn dịch... cũng có quy luật như của
thế giới động vật.

Đó là thằng lớn ăn hiếp thằng bé. Cứ thằng nào to xác hơn, tàn bạo hơn, ma quái,
mưu đồ hơn... thì thằng khác thấy phải tránh, không ngu gì mà vào đó tranh giành
lãnh thổ của nó không gãy xương thì cũng nát thịt.

Thế nên, nhìn thấy dấu hiện Cộng sản, thì lũ yêu quái ma tà, ôn dịch kia liệu kiếm
đường mà tránh nếu không muốn thằng dữ hơn, khốn nạn hơn, kinh hoàng hơn nó
thịt.

Bởi ma quỷ dịch bệnh, tà thần hay ôn dịch yêu quái chẳng có gì đáng sợ trước virus
cộng sản.

Những con chó thường đánh dấu vào gốc cây bằng cách đái một bãi, cũng là theo
nguyên tắc, quy luật này đó thôi.

Câu ca dao ngày nay trở thành:
Búa liềm, cờ đỏ làm nêu
Nghị quyết dán ngo... chớ trêu loại này
Quỷ ma, ôn dịch ghê thay
Hễ thấy cộng sản tránh ngay cho lành

VTV bị chỉ trích ‘ăn hại’ ngay mùng 1 Tết Nhâm Dần
Định Tường

Biên tập viên Kiều Trinh của VTV được biết đến với vụ bê bối ăn cắp đồ trong siêu thị
tại châu Âu. Courtesy of Facebook Pham Minh Vu

https://www.facebook.com/sharer.php?u=https://www.datviet.com/vtv-bi-chi-trich-an-hai-ngay-mung-1-tet-nham-dan/
https://twitter.com/intent/tweet?text=VTV+b%E1%BB%8B+ch%E1%BB%89+tr%C3%ADch+%E2%80%98%C4%83n+h%E1%BA%A1i%E2%80%99+ngay+m%C3%B9ng+1+T%E1%BA%BFt+Nh%C3%A2m+D%E1%BA%A7n&url=https://www.datviet.com/vtv-bi-chi-trich-an-hai-ngay-mung-1-tet-nham-dan/&via=B%C3%A1o+%C4%90%E1%BA%A5t+Vi%E1%BB%87t
https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://www.datviet.com/vtv-bi-chi-trich-an-hai-ngay-mung-1-tet-nham-dan/&media=https://www.datviet.com/wp-content/uploads/2022/02/272839489.jpg&description=VTV+b%E1%BB%8B+ch%E1%BB%89+tr%C3%ADch+%E2%80%98%C4%83n+h%E1%BA%A1i%E2%80%99+ngay+m%C3%B9ng+1+T%E1%BA%BFt+Nh%C3%A2m+D%E1%BA%A7n
https://api.whatsapp.com/send?text=VTV+b%E1%BB%8B+ch%E1%BB%89+tr%C3%ADch+%E2%80%98%C4%83n+h%E1%BA%A1i%E2%80%99+ngay+m%C3%B9ng+1+T%E1%BA%BFt+Nh%C3%A2m+D%E1%BA%A7n %0A%0A https://www.datviet.com/vtv-bi-chi-trich-an-hai-ngay-mung-1-tet-nham-dan/


Ý kiến của giới xã hội dân sự nói Đài Truyền hình Việt Nam “ăn của dân một năm
không biết bao nhiêu thuế, nhưng chỉ tuyên truyền định hướng bằng thông tin sai sự
thật, thậm chí chống lại nhân dân”.

Chương trình “Táo quân” phát đêm Giao thừa của VTV bị chính báo đảng chê “nhạt
nhẽo”.

Tờ Tuổi Trẻ viết: “Hơn nửa giờ cuối của chương trình có lẽ khiến không ít khán giả…
ngơ ngác, bởi quá đuối, quá nhạt.

Táo quân vẫn y cách làm cũ từ gần 20 năm trước. Chục năm trước Táo quân chỉ cần
“điểm mặt” đủ các vụ bê bối của đủ các ngành trong một năm là đủ làm khán giả hả
hê lắm lắm nhưng giờ thì không.

Bởi việc ấy đã được mạng xã hội làm tốt hơn nhiều, ngay và luôn, lại cho người dân
được trực tiếp cất lên tiếng nói của mình về những chuyện “động trời” nhất, chứ
không phải chỉ đợi nghe diễn viên nói hộ mình trên truyền hình vào đêm cuối năm.

Đó là lý do khiến Táo quân có lẽ không tệ hơn trước mà nhiều khán giả thì thất vọng
tràn trề. Khán giả đã khác, thời đại đã khác, thì Táo quân không có cách nào khác là
cũng phải đổi thay nếu muốn tiếp tục ở lại trong lòng công chúng.”

Năm nào VTV cũng dành sóng đêm Giao thừa để phát một chương trình nhạt nhẽo,
chủ yếu để thu tiền quảng cáo. Web screen capture

“Ăn cạn ngân khố mà còn than khổ”
Cùng thời điểm, nhà hoạt động Phạm Minh Vũ bình luận: “VTV có một chương trình
cuối năm để đúc kết lại một năm qua đã làm gì, năm nay VTV chọn chủ đề “AN’’.

Mở đầu chương trình, biên tập viên Kiều Trinh lên than vãn, kể lể một năm qua nhà
đài khó khăn này, gian nan kia… tôi không biết để làm chi? Ai mượn Kiều Trinh và
VTV làm làm chi để rồi than khổ sở chi vậy?



Ở các quốc gia dân chủ, lĩnh vực truyền thông bắt buộc phải tư nhân hóa, vì nhà
nước không thể can thiệp vào hệ thống quyền lực thứ tư để phục vụ mục đích nhồi sọ.

Và đặc biệt, không thể lấy tiền thuế của dân để làm những trò đê tiện là tuyên truyền,
nhưng ở Việt Nam thì khác.

Theo nghị quyết năm 2021 của Quốc hội Việt Nam, ngân sách trích ra cho Đài truyền
hình Việt Nam hàng năm là hơn 610 tỷ đồng, chưa kể cho VOV gần 1.000 tỷ đồng, rồi
Thông tấn xã Việt Nam 730 tỷ đồng… các ông các bà ăn sạch máu dân, ăn cho cạn
ngân khố vậy còn than khổ chi nữa mà than?”

Ông Lê Ngọc Quang, Tổng giám đốc VTV. Courtesy of VietnamBiz

“VTV tuyên truyền bậy bạ, chuyên đưa tin vịt”
Ông Phạm Minh Vũ cho biết thêm: “Nên nhớ, không có chính phủ nào mà chi ngân
sách cho tuyên tuyền khủng khiếp như tại Việt Nam, ăn thế còn kêu khổ gì nữa Trinh?

Rồi chưa kể ăn quảng cáo tính từng giây bằng usd mà còn kêu khổ như kiểu mặc cả,
làm nhiều vậy sao bầu sữa ngân sách chi cho các ông các bà còn ít hay sao vậy?

Cả đám chính phủ ăn hại, VTV thì tuyên truyền bậy bạ, chuyên đưa tin vịt mà mặc cả
với nhân dân để làm gì?

À, quên nhắc Kiều Trinh, là con gái của Vũ Văn Hiến, cựu ủy viên trung ương Đảng
CSVN, cựu tổng giám đốc VTV. Năm 2001, Kiều Trinh được cử sang Thụy Điển công
tác, Trinh thần kinh đã bị cảnh sát thành phố Kalmar bắt vì tội ăn cắp hàng trong
siêu thị, sau đó thị được tha vì có giấy chứng nhận tâm thần.

Tâm thần nhưng vẫn làm trong đài VTV, vì có bố là giám đốc mà.

Năm 2006, Kiều Trinh được sang nước Anh công tác. Bệnh tâm thần lại tái phát và
Trinh đã thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop.



Một lần nữa Hiến lại phải cứu con gái bằng việc nhờ Đại sứ quán can thiệp và tờ
giấy của bác sỹ chứng nhận bệnh tâm thần lại đưa ra sử dụng. Thần kinh nhưng rất
được đảng trọng dụng.

Chúng ta phải khẳng định bọn VTV đích thị là đám ve chó, ăn của dân một năm
không biết bao nhiêu thuế, nhưng chỉ tuyên truyền định hướng bằng thông tin sai sự
thật, thậm chí chống lại nhân dân.

Vậy mà ve chó lại mặc cả nữa, thế mới bi hài.”

Định Tường

Chân Tướng
Trích từ: Giải thể văn hoá đảng

Bản chất của ĐCSTQ: Lấy tài sản làm căn cứ quan trọng để đo lường đạo đức.
Với chiêu bài “cải cách ruộng đất” (1950-1952) và trấn áp những phần tử “phản
động”, chỉ trong vẻn vẹn hai năm ngắn ngủi, giới chức của ĐCSTQ đã giết hại 2,4
triệu người.

Đó là con số do bản thân ĐCSTQ công bố. Những ước đoán khác cho các con số lên
tới 5 triệu người. Bằng bạo lực, ĐCSTQ đã đạt được ba mục tiêu nó đề ra:

(1) tiêu diệt hoàn toàn giới sở hữu đất đai và giới chức tại nông thôn, và thay vào đó
là người của ĐCSTQ;

(2) cướp trắng từ những người bị giết hại một lượng lớn tài sản nhân dân;
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(3) gieo rắc nỗi sợ hãi ĐCSTQ, một ám ảnh vĩnh viễn không bao giờ xoá nhoà trong
lòng người dân Trung Quốc.

Mở chương đầu trong lịch sử Trung Quốc, “Ngũ Đế bản kỷ” đã ghi lại đức hạnh của
Ngũ Đế, sự thừa nhận và tôn kính của người dân trăm họ với những đức hạnh này.

Những đức hạnh này đã đi sâu vào lòng người, lưu truyền mấy nghìn năm, đồng thời
từ vùng đất người Hán đã lan rộng khắp cả khu vực dân tộc thiểu số và những nước
khác.

Trong quan niệm của người Trung Quốc, đạo đức và học thức là nguồn gốc của việc
có được danh vọng và địa vị. Khổng Tử nói: “Đại đạo chi hành dã, thiên hạ vi công,
tuyển hiền dữ năng, giảng tín tu mục” (Hành đại đạo, thiên hạ là của chung, tuyển
người hiền tài, dạy điều tín, ăn ở hòa thuận), nhân phẩm của một con người trở thành
tiêu chí quan trọng để tuyển chọn quan lại.

Thời Hán thịnh hành chế độ Sát cử (quan sát, khoa cử), tiêu chuẩn để được tiến cử là
phải có những phẩm chất như “đức hạnh cao, chí tiết thanh bạch; học thông và biết
làm theo; am hiểu các kinh sách, hiểu ro pháp lệnh, giải được nguy nan….“ ngoài ra
còn phải có những mỹ đức như “chất phác, đôn hậu, khiêm nhường, tiết kiệm”.
Đến thời Ngụy Tấn, quan phủ thực thi chế độ Cửu phẩm trung chính, đạo đức cũng
trở thành một nhân tố quan trọng để tuyển chọn quan lại.

Đến thời Tùy Đường mở khoa thi tìm sỹ tử thì cũng giống như vậy, trình độ lý giải đối
với đạo đức của Nho gia là điều kiện tiên quyết để những người ứng thí có thể viết ra
những bài văn hay từ đó mà bước lên con đường của kẻ sĩ.

Đến khi Trung Cộng xây dựng chính quyền, những vị thân sĩ nông thôn, trưởng các
phường hội và phần tử tri thức đức cao vọng trọng ngược lại lại trở thành đối tượng
bị đàn áp và đả kích, còn một người xuất thân có phải là “bần hàn khốn khó – thành
phần ‘trong sạch’ ” hay không mới là nhân tố quan trọng nhất xét xem liệu người đó
có được nắm giữ nguồn tài nguyên của xã hội hay không.

Đạo đức của mỗi người vốn quyết định bởi tư tưởng và hành vi của người đó. Còn tới
lượt Trung Cộng, đạo đức trở thành một tiêu chí mang tính quần thể của giai cấp. “Ai
nghèo người đó vinh quang, ai giàu người đó chỉ bằng loài vật”.

Nghèo khó đã trở thành đại diện cho tính chính xác và chính nghĩa của tạo hóa, đại
diện cho những người bị bức hại, đại diện cho việc “làm phản có lý”, đại diện cho
cách mạng kiên quyết nhất, triệt để nhất”.

Sự bần hàn và phú quý của một người vốn bất định, cũng có thể vì chăm chỉ chịu khó
và nắm bắt được cơ hội mà thành giàu có, cũng có thể vì hoang phí mà khuynh gia
bại sản, cũng có thể ai đó ruộng vườn rộng lớn, nhưng vài năm sau đó lại phải đi xin
ăn. Nhưng Trung Cộng thực thi “một nhát dao” mà phân chia giai cấp kể từ ngay
thời khắc nó cướp đoạt chính quyền đó.

Thù hận sự giàu có đã khiến người Trung Quốc mấy chục năm nay đều lấy nghèo khó
làm vốn mà coi thường người khác. Mặt khác khi Trung Quốc đánh đổ một người nào



đó, chỉ cần gọi những người này là địa chủ hay nhà tư bản, còn lại không cần phải
tốn lời, giàu có đại diện cho “bóc lột”, đại diện cho “trấn áp”, đại diện cho “tội ác”.

Mấy chục năm sau, Đảng Cộng sản bản thân nó lại điên đảo càn khôn mà hiệu triệu
mọi người thi nhau làm giàu. Con người ngày nay không còn coi giàu có là tội ác,
ngược lại cho rằng nghèo khó mới đáng xấu hổ. Lúc này nhận định một người tốt hay
xấu, thành công hay không cũng không liên quan gì tới đạo đức, mà là đo lường bằng
mức độ giàu có của con người, ai có tiền người đó có bản lĩnh, dù cho đồng tiền này
là ăn trộm, ăn cướp, lừa lọc, tham ô nhận hối lộ mà có hay bán thân xác hoặc bán
đứng linh hồn mà có được.

Kết quả của việc “Cười người nghèo, không cười kỹ nữ” đã khiến mọi người càng
không từ thủ đoạn tìm kiếm tiền tài, sau đó là chìm đắm trong sắc và thanh (tiếng nói
và ngoại hình của con người), lấy thân phận là người được hưởng những đặc quyền
đặc lợi mà thừa nhận sự thống trị của Trung Cộng.

BỊ PHẢN BỘI
Võ Xuân Sơn

Ba tôi có mấy người bạn.

Bác Trầm bị cụt hai chân. Tôi đã nhìn thấy bác cuốc đất, làm vườn.

Bác Lượm bị cụt cả hai tay. Mỗi lần đến nhà tôi, bác đều chạy xe đạp, và chở theo
bác gái.

Chú Hùng bị mù cả hai mắt. Chú là người tôi gặp cuối cùng trong số những người
bạn của ba tôi. Hồi đó, cô đưa chú đi. Sau này, con chú, nhỏ hơn tôi vài tuổi, đưa chú
đi.

Ba tôi bị cụt một tay. Một tay kia chỉ còn 2 ngón là hoạt động được.

Ba tôi là người bị thương nhẹ nhất trong 4 người, vì vậy, ba tôi làm thợ sửa xe. Ba
người kia làm vườn, ruộng, nên cuộc sống trong chiến tranh đỡ vất vả. Còn ba tôi,
sau khi nhà nước cải tạo công thương nghiệp, đồng thời chiến tranh lan ra miền Bắc,
đã đóng cửa garage, và vô làm trong nhà nước.

Sau 4 năm làm việc cho nhà nước trong thời gian chiến tranh ác liệt, ba tôi bị bệnh
nặng mà không biết bệnh gì, nhà nước cho về hưu để chờ chết ở tuổi 43. Nhờ ăn một
con gà chưa kịp mọc lông cánh trước khi chết, mà ba tôi được cứu sống. Thì ra ba tôi
bị đói.

Tất cả họ, đều đã sống như những người chân chính. Không đòi hỏi, không vụ lợi, dù
rằng họ đã hi sinh xương máu trong cuộc chiến chống Pháp. Họ đi chiến đấu với
mong muốn nước nhà độc lập, người dân được sống ấm no, hạnh phúc. Họ không
mưu cầu gì cho riêng họ, ngay cả khi sắp chết đói.
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Chắc bây giờ, họ, và những người trong tấm hình dưới đây, không thể ngờ rằng,
xương máu mà họ đổ xuống, lại tạo ra một giai cấp ăn trên đầu trên cổ, ăn xương
máu, ăn cả mạng sống của người dân.

Tình cờ nhìn thấy tấm hình này trên mạng, lại nhớ ba và những người bạn thân, cùng
hoàn cảnh, của ba. Không biết ba, các bác, các chú sẽ cảm thấy thế nào khi biết được
những cái thiêng liêng mà ba, các bác, các chú đã hi sinh một phần thân thể cho nó,
thành ra như bây giờ?

AI LÀM CHO HUẾ ĐAU THƯƠNG
Đặng Chí Hùng



Những sự thật không thể chối bỏ - Ai làm cho Huế đau thương?

Trong một dịp đến Huế, tôi đã được gặp và nói chuyện với một anh bạn hơn tôi gần
10 tuổi. Anh ấy là con của một nữ chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam và anh ấy
vừa xin ra khỏi đảng. Tôi vô tình gặp anh và anh đề nghị tôi giữ kín danh tính cho
anh đến ngày đất nước có tự do, dân chủ thực sự anh ấy sẽ công khai tất cả những sự
thật đau thương của Huế năm 1968 mà mẹ của anh chính là một nhân vật trong cái
gọi là "phe chiến thắng" ấy.

Mẹ của anh là trung đội phó một trung đội chuyên đi chặt đầu, treo cổ và chôn sống
đồng bào tại Huế. Khi bà thức tỉnh thì bà đã bị chết một cách kỳ quái không ro
nguyên nhân và đến nay mặc dù bà mẹ của anh chết trong chiến tranh nhưng vẫn
không được công nhận là liệt sỹ. Cũng bởi vì cuốn nhật ký ghi lại tội ác của bà và
những nhận xét có phần ăn năn của bà đã khiến nó bị bộ chỉ huy quân sự tỉnh thừa
thiên Huế tịch thu mất.

Trong khuôn khổ bài này tôi xin không bình luận về anh ấy và cũng không bình luận
về câu chuyện của bà mẹ anh ấy. Nhưng đó là mở đầu thay cho lời tựa của bài viết về
một sự thật đau thương cho gần 5000 người dân vô tội tại Huế đã bị bác Hồ và đảng
của bác giết hại oan khuất.

Tôi viết bài này để cầu mong cho gần 5000 linh hồn oan khuất ấy được siêu thoát như
một tấm lòng chân thành của một người đáng tuổi con cháu đối với những người bị
cộng sản tàn ác giết chết. Sự thật là trước tôi có rất nhiều người viết về sự kiện này
nhưng đa phần chỉ nói đến vai trò của ông Hồ một cách mơ hồ hoặc không có bằng
chứng ro nét. Bài viết này của tôi sẽ chứng minh cho bạn đọc thấy sự thật về vai trò
cầm đầu trong cuộc thảm sát tại Huế năm 1968 của ông Hồ.

A. Huế tang tóc:



Sự thật lịch sử luôn công bằng và chính xác dù có bị che khuất bởi mưu toan chính trị
nào cũng sẽ dần bị phanh phui. Đảng cộng sản là một đảng có truyền thống làm việc
này. Trong khuôn khổ phần này tôi xin chứng minh ai là người giết hại đồng bào Huế
vô tội một cách dã man nhất. Tôi xin không nhắc lại diễn tiến của những trận đánh
gây tan hoang miền Nam của cộng sản. Tôi xin đi sâu vào hậu quả và những kẻ chủ
mưu của tội ác đó.

1. Những con số khủng khiếp:
2.

Trên thực tế con số của nhân dân Huế bị cộng sản giết hại được thống kê từ nhiều
nguồn khác nhau. Tôi xin minh chứng ra sau đây một số nguồn để thấy ro sự thật về
những con số khủng khiếp mà nó là kết quả của chính sách bạo tàn của đảng cộng
sản.



Đầu tiên, Theo báo cáo tổng kết của Douglas Pike, lúc bấy giờ là nhân viên hành
chính ngoại giao của cơ quan thông tin Hoa Kỳ, năm 1970 trong cuốn sách "Vietcong
Strategy of Terror":

"Câu chuyện (về Huế) chưa chấm dứt. Nếu ước đoán của giới chức Huế được coi như
gần đúng, khoảng 2.000 người vẫn còn mất tích. Tổng kết về người chết và mất tích
như sau:

Tổng số dân sự tử vong: 7.600 - chết lẫn mất tích

Chiến trường: 1.900 bị thương vì chiến cuộc; 944 thường dân chết vì chiến cuộc

Nạn nhân của những vụ giết tập thể:

1.173 - số tử thi tìm trong đợt đầu sau cuộc chiến, 1968
809 - số tử thi tìm trong đợt nhì, kể cả tìm thấy ở đụn cát, tháng 3-7 năm 1969
428 - số tử thi tìm trong đợt thứ ba, trong khe Đá Mài (khu Nam Hoa) - tháng 9 năm
1969
300 - số tử thi tìm trong đợt thứ tư, khu Phu Thu, tháng 11 năm 1969
100 - số tử thi tìm thấy các nơi trong năm 1969

- mất tích (tính đến năm 1970)".

Qua đó có thể thấy được tính chất dã man của cộng sản với nhân dân. Tuy nhiên bên
cạnh con số của D.Pikes cũng cần phải phân tích sự xuất hiện của hai ý kiến khác
thuộc về phía những người Mỹ. Theo wiki
(http://vi.wikipedia.org/wiki/Thảm_sát_Huế_Tết_Mậu_Thân) có viết:

Theo Gareth Porter ("The 1968 'Hue Massacre”. Tạp chí Indochina Chronicle số 33,
24/6/1974.), một học giả Mỹ, các ước lượng ban đầu của Bộ Di dân và An sinh Xã hội
Việt Nam Cộng hòa, số dân thường thiệt mạng do giao tranh và bom pháo là 3.776,
trên tổng số dân thường bị thương, chết hoặc mất tích là 6.700 người[5], chứ không
phải các con số 944 và 7.600 do Tiểu đoàn Chiến tranh Chính trị số 10 của Quân lực

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%A3m_s%C3%A1t_Hu%E1%BA%BF_T%E1%BA%BFt_M%E1%BA%ADu_Th%C3%A2n


Việt Nam Cộng hòa đưa ra[6]. (Các con số 944 và 7.600 này đã được Pike Douglas
dùng trong thống kê của mình.)

Về các con số cụ thể tại các địa điểm khai quật, Gareth Porter[4] viết:

"... tại địa điểm trường trung học Gia Hội, báo cáo chính thức của Mỹ, dựa trên
thông tin cung cấp bởi Tiểu đoàn Chiến tranh Chính trị số 10, đưa ra tổng số 22 mộ
tập thể và 200 tử thi, với bình quân 9 tử thi mỗi mộ. Nhưng khi Steward Harris
[phóng viên Thời báo Luân Đôn] được đưa đến địa điểm đó, người sĩ quan Việt Nam
hộ tống nói với anh ta rằng mỗi ngôi mộ trong số 22 ngôi có từ 3 đến 7 xác, cho ra
tổng trong khoảng từ 66 đến 150. Cũng khoảng trong thời gian đó, Tiểu đoàn Chiến
tranh Chính trị số 10 xuất bản một cuốn sách nhỏ dành cho người đọc Việt Nam,
trong đó nói rằng tại trường học có 14 mộ (chứ không phải 22), con số này còn làm
giảm tổng số hơn nữa.".

Cũng theo Gareth Porter, Alje Vennema [7], một bác sỹ làm việc cho một đội y tế
Canada tại bệnh viện Quảng Ngãi và đã tình cờ có mặt tại Bệnh viện Huế trong thời
gian xảy ra sự kiện Tết Mậu Thân, nói tổng số tử thi tại bốn địa điểm chính được phát
hiện ngay sau Tết là 68, chứ không phải con số 477 như đã được tuyên bố chính thức.

Nếu để lấy các con số của G.Porter và Vennema đề bào chữa cho tội ác của cộng sản
thì cũng phải nhận thấy rằng: Thực tế Porter và Vennema chỉ nói đến con số của 1
địa điểm là trường Trung học Gia Hội và bệnh Viện Huế. Cứ tạm coi con số đó là
đúng đi chăng nữa thì với hàng chục điểm nhân dân bị chôn sống, chặt đầu đi thì con
số lên tới hàng nghìn có đúng không? Có là tội ác không? Hơn thế nữa nhưng quan
điểm của Porter và Vennema dựa trên những gì họ nhìn thấy ngay sau tết nên thống
kê con số của họ không thể chính xác bằng Pikes khi anh này nắm những con số của
chính phủ Mỹ và được thống kê tận cho đến năm 1970.

Thứ hai, Phóng viên Thiện Giao của đài RFA qua bài “Huế, 25 ngày kinh hoàng của
40 năm trước” thì theo ông Nguyễn Lý Tưởng, cựu Dân biểu khu vực Thừa Thiên Huế
kể lại:



“Tại thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên, 22 địa điểm tìm được là các mồ chôn tập thể.
Trong 22 địa điểm này, người ta đếm được 2.326 sọ người. Sau tết, chúng tôi lập Hội
Gia đình Nạn nhân Cộng Sản trong Tết Mậu Thân. Các gia đình kê khai có người
chết, có người mất tích, lên đến 4.000 gia đình. Người ta ước tính vào khoảng 6.000
người. Có nhà báo ước tính 5.000 người. Chúng tôi cho con số 5.000 đến 6.000 là
không sai lệch lắm đâu.....”

“Đỉnh điểm là Khe Đá Mài, thuộc núi Đình Môn Kim Ngọc, tại đây khoảng 400 bộ
hài cốt đã được tìm thấy. Những hài cốt tìm thấy tại Khe Đá Mài chính là của những
người trú ẩn tại xứ đạo Phủ Cam, xã Thủy Phước, huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa
Thiên .”

“Cộng Sản bắt đi trên 500 người, thanh niên từ 15-16 tuổi đến ông già 60-70 bị đưa
đi giam ở chùa Từ Đàm. Đến đêm, họ bị dẫn đi lên đường núi và qua sông. Sau đó
tàn sát hết mọi người trong tư thế bị trói”.

Như vậy con số gần 5000 nghìn người chết oan đã được nói tới cũng như thêm khẳng
định một tội ác của đảng cộng sản.

Thứ ba, Theo ông Nguyễn Phúc Liên Thành khi trả lời phỏng vấn của RFA tháng
1-2008, thời điểm mậu thân 1968 tại Huế ông đang giữ cương vị Phó trưởng ty Cảnh
sát Đặc biệt lực lượng Cảnh sát Quốc gia tại Thừa Thiên thì : “Những báo cáo của
các cuộc Cảnh sát các xã thuộc 13 quận của thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên, do
các xã báo cáo, khoảng 5.300 nạn nhân bị chôn sống tại tỉnh Thừa Thiên”...

Và qua đây con số xoay quanh 5000 nạn nhân lại được đề cập đến như một sự khảng
định về tội ác của cộng sản.

Thứ tư, Theo phúc trình của chính phủ Hoa Kỳ tại cuốn sách có nội dung mật “The
Pentagons papers” trang 128 có viết: "Sự thật ước tính có khoảng từ 4600 đến 5200
người bị chặt đầu hoặc chôn sống trong thảm sát ở Huế năm 1968. Đa phần họ là



nhân viên hành chính và dân thường…”. Lại thêm một tài liệu khẳng định số người
lên đến hàng 4000-5000 người chết oan bởi bàn tay sắt máu của cộng sản độc tài.

Tuy nhiên nếu với chỉ 4 dẫn chứng trên thì chưa đủ sức nặng để khẳng định tội ác tày
đình của đảng cộng sản. Họ sẽ cho rằng bài viết của tôi chỉ đưa ra những con số của
phe “Chống cộng". Vậy xin nêu ra đây những con số khủng khiếp mà “phe của họ”
đã nói để thấy sự thật kinh khủng thế nào.

Thứ năm, Trong cuốn sách có tên “Đối nghịch" của tác giả J. Leroy – một nhà hoạt
động xã hội người Pháp. Ông ta cũng là đảng viên đảng cộng sản Pháp. Cuốn sách
của ông đi sâu phân tích về tính chất đối lập của đảng cộng sản và các đảng phái
khác. Cuốn sách có dẫn chững về cuộc chiến Việt Nam như là một sự đối nghịch đỉnh
điểm về ý thức hệ. Trong trang 237 của cuốn sách in năm 2000 tại Pháp có nội dung:
"Việc coi đối thủ về ý thức chính trị là kẻ thù đôi khi bị đẩy đi quá xa. Cuộc chiến ở
Việt Nam là một minh chứng. Nói riêng về cuộc sự kiện thảm sát ở Huế - thành phố
miền Trung Việt Nam năm 1968 là một nỗi đau lớn. Có khoảng 5000 nghìn người bị
chết oan uổng dù họ chỉ là dân thường đi làm công ăn lương cho chính quyền cộng
hòa. Người Miền Bắc coi những người cùng dòng máu này là những kẻ thù địch. Thật
oan cho họ khi họ không phải là những người cầm súng hoặc tham gia gián tiếp vào
các hành động quân sự...”.

Vậy ngươi Pháp cộng sản này nói gì? Ông ta đã nói đến con só khoảng 5000 người
chết oan do cộng sản gây ra. Sự thật thật khủng khiếp.

Thứ 6, Các bạn quay ngược lại phần 9 khi tôi đã giới thiệu về tác giả Trung cộng Hà
Cẩn (Viện văn học Trung quốc) có một cuốn sách được in năm 1997 và tái bản năm
2000 với tiêu đề tạm dịch sang tiếng Việt: “Mao chủ tịch của tôi” bởi nhà Xuất bản
Trung ương Trung quốc. Cuốn sách dày 438 trang có đoạn trang 202 nói về chiến
Tranh Việt Nam. Đoạn đó có đoạn tạm dịch như sau: "Với khoảng 4.900 người bị
chết oan trong cuộc tổng tiến công vào Huế mùa xuân năm 1968, uy tín của đảng
cộng sản và mặt trận giải phóng Miền Nam bị ảnh hưởng rất nặng nề. Việc đổ tội cho
cấp dưới không đem lại hiệu quả cao…”.

Lại một cuốn sách của người cộng sản Trung Quốc thân tín với đảng cộng sản Việt
Nam vạch mặt chính những đồng chí của mình. Thật là khủng khiếp.

Thứ 7, Trên tờ tạp chí Quân Đội – báo của quân đội cộng sản số 21- năm 1968 trang
03 có bài viết của tác giả Văn Bình ca ngợi chiến thắng của cộng sản trong tết Mậu
Thân: "Chúng ta đã đánh nhanh, thắng nhanh tiêu diệt được hàng nghìn tên địch để
giải phóng Huế, Sài Gòn. Tại mặt trận Huế, nhân dân và các lực lượng vũ trang nhân
dân đưa ra xét xử công khai hàng nghìn tên có tội ác với nhân dân...”

Chúng ta thấy gì ở bài viết? Tác giả của đảng không dám viết thẳng về số người bị
giết oan là bao nhiêu nhưng với con số hàng nghìn thì những nghi vấn và những con
số khách quan trên kia là hoàn toàn có cơ sở vì cộng sản luôn giấu nhẹm tội ác của
mình.

Kết Luận:
Qua 7 dẫn chứng của các bên liên quan cho thấy con số từ 4000 – 5000 là con số
người chết oan trong tết mậu thân 1968 ở Huế mà tôi cho là có thể chấp nhận được.



Vấn đề con số chính xác đến từng người không phải là vấn đề quá quan trọng. Ở đây
là dù với con số hàng nghìn, 4000 hay 5000 nghìn cũng cho thấy tội ác mà cộng sản
đã gây ra cho nhân dân Huế vô tội. Đó là tội ác giết người cần phải được lên án.

2. Đảng cộng sản đã giết hại đồng bào vô tội:

Cần phải làm ro hai việc ở đây đó là: Ai đã giết hại đồng bào Huế và giết bằng cách
nào. Điều này phản bác lại luận điệu của cộng sản là đa phần nhân dân chết do đạn
pháo, máy bay trực thăng bắn và lính của mặt trận GPMNVN được chôn cất chung
với nhân dân.Tôi xin khẳng định tội ác trong tết Mậu Thân tại Huế hoàn toàn là do
những người cộng sản gây nên. Những người chết do tên bay đạn lạc không phải là
không có. Nhưng xin đi sâu vào sự việc hàng nghìn người bị chôn sống và chặt đầu
oan tại Huế.

Cho đến nay nhiều nhân chứng và người thân của những nạn nhân tại Huế còn sống
để khẳng định điều này. Nhưng trong khuôn khổ bài này tôi xin dùng nhiều tài liệu để
chứng minh sự dã man của đảng cộng sản Việt Nam gây ra cho nhân dân Huế.

Thứ nhất, đọc hồi ký của Lê Minh, trong vai trò tư lệnh chiến trường Huế Tết Mậu
Thân – Nguyên Bí thư Thừa Thiên Huế đã tâm sự trong Hồi Ký của mình trang 137:

“ Tôi thấy cần phải nói đến một điều đáng buồn. Về sự tang tóc trong biến cố Mậu
Thân (…) còn lại một mặt của vấn đề, việc trừng trị những người có tội ác với nhân
dân đã nổi dậy. (…) Rốt cuộc là đã có những người bị xử oan trong chiến tranh. Dù
lý do thế nào thì trách nhiệm vẫn thuộc về lãnh đạo, trong đó có trách nhiệm của tôi.”

Chúng ta thấy vị tư lệnh chiến trường của cộng sản này nói gì? Đó là những người bị
xử oan mà ông ta đã thừa nhận. Cùng đó ông ta cũng nói đến những người bị cho là



tội ác với nhân dân. Xin nhớ rằng những người đó chỉ là những người làm hành chính
và cộng sản lại đổ thừa cho sự “nổi dậy” của nhân dân giống như họ từng đổ tội cho
bần nông trong CCRĐ. Vậy xin hỏi những ủy ban mà người cộng sản lập ra để lam gì?
Họ luôn tuyên truyền là lực lượng cách mạng đại diện cho nhân dân vậy sao lại để
nhân dân làm bừa? Đó chỉ là một hành động đổ thừa tội ác cho nhân dân của đảng
cộng sản.

Thứ hai, xin quay lại nội dung cuộc phỏng vấn của Thụy Khuê với Hoàng Phủ Ngọc
Tường khi ông này đến Pháp (Xem toàn bộ bài phỏng vấn ở
đây: http://nghianhan.multiply.com/notes/item/53). Bài phỏng vấn có đoạn: “TK:
Nhìn từ phía những dữ kiện lịch sử mà anh nắm bắt được, diễn biến Mậu Thân đã xẩy
ra trong một trình tự như thế nào?

HPNT: Huế Mậu Thân đã xẩy ra cách đây gần 30 năm. Sách vở, tài liệu đã được
công bố từ nhiều phía của cuộc chiến, khá đầy đủ, có thể làm cơ sở cho những phân
tích khoa học để giải phẫu một cuộc chiến mà thật ra, không thể đơn giản tách riêng
ra trong biến cố Mậu Thân. Điều quan trọng còn lại tôi xin ngỏ bầy ở đây, với tư
cách là một đứa con của Huế, đã ra đi và trở về, ấy là nỗi thống thiết tận đáy lòng
mỗi khi tôi nghĩ về những tang tóc thê thảm mà nhiều gia đình người Huế đã phải
gánh chịu, do hành động giết oan của quân nổi dậy trên mặt trận Huế năm Mậu Thân.
Đó là một sai lầm không thể nào biện bác được, nhìn từ lương tâm dân tộc, và nhìn
trên quan điểm chiến tranh cách mạng.

Nhưng tôi tin rằng đây là một sai lầm có tính cục bộ, từ phía những người lãnh đạo
cuộc tấn công Mậu Thân ở Huế, chứ không phải một chính sách toàn cục của cách
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mạng. Bởi vì tình trạng giết chóc bừa bãi như vậy, đã không xẩy ra ở những địa
phương khác trong Mậu Thân, ngay cả trên một địa bàn rộng lớn với tình trạng xen
kẽ giữa những lực lượng đối địch rất phức tạp như ở Sài Gòn thời ấy.”

Như vậy ta có thể thấy gì ở đoạn trích này. Đó là Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thừa
nhận chính những người cộng sản gây ra với nhân dân là oan sai cho nhiều người
dân. Bỏ qua sự biện hộ đây chỉ là một sai lầm cục bộ vì kẻ giết người luôn tìm cách
biện hộ cho mình bằng một lý do mơ hồ mà nhất là đảng cộng sản. Chúng ta thấy một
sự thật là thêm một người phe đảng công nhận họ có giết người oan sai.

Thứ ba, theo hồi ký của Trương Như Tảng (cựu Bộ trưởng Tư pháp Cộng hòa miền
Nam Việt Nam, về sau ly khai chính phủ và vượt biên sang sống lưu vong ở Pháp), thì:
"trong cuộc chiếm đóng Huế, một số lớn người đã bị xử tử vì thuộc thành phần phục
vụ cho chính quyền Việt Nam Cộng hòa (viên chức, cảnh sát, sĩ quan, chính trị gia,
địa phương quân...) nhưng cũng có người bị giết mặc dù không tham gia chiến trận".

Chúng ta thây ở đây người cộng sản đã thừa nhận chính họ đã giết những người vô
tội không tham gia chiến đấu hoặc viên chức chính trị. Đây là một bằng chứng cho
thấy tội ác của đảng cộng sản với những người vô tội.

Thứ tư, tác giả Young (Marilyn B. Young) trong sách tựa đề The Vietnam Wars,
1945-1990 (New York: Harper Perennial, 1991) ghi lại:

"Trong những ngày đầu của cuộc chiếm đóng quả thực có những vụ xử tử công khai
tại chỗ... khi trận chiến gần kết thúc bởi cuộc công pháo, lính miền Bắc trên đường
rút lui xử tử những người họ đang giam giữ thay vì thả họ ra hay bắt theo làm tù binh
- với con số người chết không nhiều như chính phủ Sài Gòn và Washington công bố,
nhưng nhiều đủ để tạo những câu hỏi tang thương cho những người sống sót ở
Huế...".

Lại thêm một bằng chứng cho thấy sự tà ác của đảng cộng sản dù cho họ có cho rằng
con số ít thế này. Nhưng tội ác giết tù binh là không thể chấp nhận được. Ngoài ra là
những vụ xử công khai những người chỉ làm hành chính.

Thứ năm, theo Theo Pike (Douglas Pike, "Vietcong Strategy of Terror") thì có 3 giai
đoạn đưa đến những vụ xử tử: “Giai đoạn đầu là một loạt các cuộc xử án công cộng
kéo dài khoảng 5 - 10 phút do giới chức trong quân Mặt trận Dân tộc Giải phóng
dựng lên. Bị cáo luôn bị kết án "có tội với nhân dân".

Giai đoạn nhì, khi họ cho rằng họ sẽ giữ được Huế lâu dài, quân Mặt trận Giải phóng
bắt đầu tiến hành công tác giáo dục tư tưởng yêu nước cho quần chúng. Những ai bị
tình nghi có thái độ chống cách mạng từ từ bị truy lùng trong giai đoạn này. Người
theo đạo Công giáo, các nhà trí thức, thương gia, và đám người bị tội làm 'tay sai Đế
quốc' bị chiếu cố để "tạo dựng xã hội mới".

Giai đoạn sau cùng, khi thấy ro họ đang bị đánh bật ra khỏi Huế, quân Mặt trận Dân
tộc Giải phóng thi hành những vụ thủ tiêu nhân chứng - bất cứ ai biết mặt họ, nhìn
thấy những tội ác trong lúc Huế bị chiếm đều bị giết và chôn mất xác."



Ro ràng đây là một hành động tàn bạo của đảng cộng sản với cánh tay nối dài của
mình là lực lượng MTDTGPMN đã gây ra với nhân dân vô tội tại Huế.

Thứ sáu, như trên tôi đã giới thiệu cuốn sách của “Đối nghịch" của tác giả J. Leroy
thì ngoài việc ông ta khẳng định về số người chết oan trong sự kiện thảm sát tết Mậu
Thân thì trong trang 240 ông cũng viết tiếp: "Mấu chốt ở vấn đề của mặt trận giải
phóng miền nam Việt Nam thi hành lệnh của ai trong vụ thảm sát. Họ nghe ai khi bản
thân họ có chỉ huy là người của đảng cộng sản cử vào, số quân tham chiến từ miền
bắc gửi vào cho đến năm 1970 chiếm hơn 80% mặt trận giải phóng miền nam Việt
Nam…”.

Vậy thì ro ràng đảng cộng sản Việt Nam chính là kẻ gây nên tội ác với nhân dân Huế
năm 1968. Các bạn cũng cần nhớ lại trong phần 13 tôi đã chứng minh ở luận điểm:
Sau khi phân chia đất nước theo hiệp định Genever thì đảng cộng sản liền ém quân và
cán bộ đầu não lại chỉ đạo chống phá miền Nam từ những năm 1960 (khi Mỹ chưa đổ
quân tham chiến vào Việt Nam ). Vậy thì cuộc thảm sát mậu thân chính là do chính
sách của đảng cộng sản gây nên.

Thứ bảy, Tạp chí Time của Mỹ số ra ngày 31-10-1969, trong bài “The massacre of
Hue” (Cuộc thảm sát ở Huế) đã đặt câu hỏi: “Điều gì đã khiến Cộng Sản tàn sát?”
Rồi tạp chí này trả lời: “Nhiều người dân Huế tin rằng lệnh hành quyết được đưa
thẳng từ Hồ Chí Minh xuống. Tuy nhiên, có lẽ chắc chắn hơn, đơn giản là Cộng Sản
đã mất tinh thần. Họ đã bị nhồi sọ để tin tưởng rằng nhiều người dân miền Nam sẽ
xuống đường tranh đấu cùng với họ trong cuộc tổng tấn công vào dịp Tết. Nhưng
điều đó đã không xảy ra, và khi trận chiến ở Huế bắt đầu nghiêng về phía quân đồng
minh, Cộng Sản đã hoảng sợ và giết sạch các tù nhân.”.

Như chúng ta đã biết tờ tạp chí Time được người cộng sản hết sức coi trọng và họ cho
rằng đây là một tạp chí có thể “chấp nhận" được theo ý họ. Nhưng bài viết cho thấy
sự thật là cộng sản rất tàn ác với nhân dân.

Thứ tám, ngày 24-1-2008, ông Bùi Tín cũng đã đưa ra luận điệu tương tự khi trả lời
phỏng vấn: “Khi quân Mỹ đổ bộ lại từ Phủ Bài trở ra để lấy lại Huế thì anh em họ
trói, di chuyển đi hàng mấy trăm tới hàng nghìn người. Do vướng chân, mệt, rồi bị
pháo bắn ở ngoài biển vào dữ dội cho nên do phần lớn do tự động các chỉ huy trung
đội tới trung đoàn đồng loa với nhau để thủ tiêu không cho cấp trên biết”.

Bỏ qua luận điệu về sự tự phát theo cách nói của cộng sản thì hành động giết người
với nhân dân là có thật và tội ác này chính là của các cán bộ đảng viên cộng sản gây
nên (cán bộ chỉ huy trung đội tới trung đoàn đều là đảng viên cộng sản cao cấp). Tại
sao khi họ tự phát gây ra sau này không bị kỷ luật nếu đảng cộng sản thực tâm không
muốn giết dân? Đó chính là điểm mâu thuẫn của những lời bao biện cho tội ác của
cộng sản. Với những hành vi giết người vô tội không theo chủ trương của đảng thì
nếu ở Mỹ hay các nước dân chủ khác, các vị chỉ huy đó chắc hẳn ra toàn án binh
thậm chí tử hình. Nhưng ở đây họ vô sự, thăng quan tiến chức. Chỉ có thể là: Đó là sự
chủ trương của đảng cộng sản.

Kết Luận: Bằng 8 dẫn chứng, chúng ta đã thấy chính những người cộng sản và những
người trung lập đã thừa nhận cuộc thảm sát là do đảng cộng sản với cánh tay nối dài



của họ là MTGPMN gây ra. Những bao biện do bị tên bay đạn lạc không thể chấp
nhận khi họ công khai thừa nhận những vụ việc xử tù nhân cả công khai lẫn thủ tiêu.

Như vậy tội ác của đảng cộng sản là hết sức ro ràng. Nhưng ai là kẻ đứng đầu chỉ
huy cuộc thảm sát ấy. Xin được trình bầy sau đây.

B. Ai làm cho Huế đau thương:
Từ lâu vài trò của đảng cộng sản là ro rệt trong cuộc thảm sát mậu thân ở Huế.
Nhưng ông Hồ thì sao? Tôi xin trình bày sau đây một sự thật đó là chính ông ta là kẻ
chủ mưu trong cuộc thảm sát này. Hẳn chúng ta còn nhớ những sự kiện NVGP hay
CCRĐ mà tôi đã chứng minh ông ta là kẻ chủ mưu. Sự việc thảm sát mậu thân Huế
cũng nằm trong tầm tay của kẻ sát nhân này cũng không có gì là lạ. Xin được đưa ra
bằng chứng cụ thể dưới đây.

Thứ nhất, các bạn quay lại phần 2 tôi đã chứng minh đảng cộng sản Việt Nam là một
tổ chức mà ông Hồ nắm quyền toàn bộ. Như vậy về cơ bản ông Hồ và đảng cộng sản
phải chịu trách nhiệm chính về vụ việc này.

Cũng cần nói thêm, dưới sự lãnh đạo chặt chẽ và sắt máu của cộng sản, không có một
người nào dưới quyền đảng Cộng Sản mà không bị kiểm soát, không có một người
nào dưới quyền cộng sản mà có thể tự ý làm bất cứ điều gì họ nghĩ. Nhất nhất họ đều
phải theo chỉ thị của đảng bộ và của cấp trên. Do đó, việc tàn sát trong cuộc chiến
Tết Mậu Thân hoàn toàn là chủ trương chính sách của đảng CSVN.

Đảng Cộng Sản là một đảng chính trị tổ chức chặt chẽ, rất có kỷ luật. Bất cứ đơn vị
quân đội cộng sản nào cũng có một chính ủy (ủy viên chính trị) để điều khiển công
việc, đứng trên và quyền hành hơn cả đơn vị trưởng. Do đó, không thể đổ lỗi cho các
cán binh cộng sản rút lui nên mới tàn sát bừa bãi, và cũng không thể đổ lỗi cho các
đơn vị địa phương hay tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã phạm sai lầm hoặc giết người để tự
vệ.

Chắc chắn phải có kế hoạch chính sách do trung ương hoặc do các đảng ủy cộng sản
quyết định, khi tiến thì làm gì, khi rút lui thì làm gì, các đơn vị thừa hành hoặc các
cán binh mới dám tàn sát dân chúng một cách vô nhân đạo, tàn bạo nhất trong lịch sử
Việt Nam và cả lịch sử thế giới. Hiếu sát, giết người bừa bãi là một đặc tính căn bản
của cán bộ cộng sản học được từ các lãnh tụ Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí
Minh. Như thế, đảng CSVN phải chịu trách nhiệm trước dân tộc và lịch sử về việc tàn
sát trong cuộc chiến tết Mậu Thân năm 1968.Và người đứng đầu không ai khác chính
là ông Hồ.

Thứ hai, tại “Nghị quyết của hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương
Đảng”, in trong Văn kiện đảng toàn tập, Tập 24, 1963, (Hà Nội: Chính Trị Quốc Gia,
2003) có viết: "Tháng Mười hai năm 1963, chỉ một tháng sau khi tổng thống Việt
Nam Cộng hòa Ngô Đình Diệm bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự, Ban
Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp tại Hà Nội để bàn luận và
thông qua Nghị quyết hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành. Nghị quyết này nhận
định rằng “tổng công kích, tổng khởi nghĩa sẽ là hướng phát triển tất yếu của cách
mạng miền Nam để đạt tới toàn thắng”. Trung ương Đảng dự tính khả năng chiến
thắng cuộc chiến một cách nhanh chóng, trước khi Mỹ quyết định có nên điều các đội
quân Mỹ tới cứu chế độ Việt Nam Cộng hòa hay không. Vẫn duy trì đường hướng



chung về việc tiến hành một cuộc “chiến đấu lâu dài” ở miền Nam, Nghị quyết 9 kêu
gọi một nỗ lực đến mức tối đa nhằm “tranh thủ thời cơ thuận lợi, tập trung lực lượng,
quyết tâm giành cho được những thắng lợi có tính chất quyết định trong mấy năm
tới”.

Như vậy chúng ta có thể thấy được điều gì? Đó là cuộc tấn công vào Huế mà đỉnh
điểm vụ thảm sát nêu trên đã được vạch kế hoạch ra từ thời điểm năm 1963. Thời
điểm đó ông Hồ con chưa bị ông Lê Duẩn lấn át và cô lập. Vậy thì ông Hồ chính là kẻ
vạch ra chủ trương tổng công kích và nổi dậy đẫm máu đó trong vai trò kẻ đứng đầu
đảng cộng sản.

Thứ 3, như trong phần trước tôi đã chứng minh ông Hồ chính là kẻ lầm tay sai bán
nước cho Trung cộng, làm chư hầu và âm mưu làm suy yếu nội lực dân tộc. Và trước
cuộc tổng công kích đẫm máu ông ta đã có liên hệ với Trung cộng.

Ngày 04/07/1967, Vo Nguyên Giáp và Phạm văn Đồng đã sang Trung Cộng để tường
trình Bắc Kinh tình hình và chiến lược quân sự, bao gồm cuộc tổng tấn công này.

Phạm Văn Đồng đã báo cáo Chu Ân Lai như sau: "Một số chiến lược đang được áp
dụng trên chiến trường miền Nam theo lời đề nghị khi trước của các đồng chí". Chiến
tranh nhân dân là chiến lược đã được áp dụng trên chiến trường miền Nam. Chiến
lược này do Mao Trạch Đông đề xướng, chủ yếu là "lấy nông thôn bao vây thành thị"
và "vũ trang tổng tấn công và nổi dậy". Chiến lược này được xử dụng như kim chỉ
nam cho cuộc tổng tấn công Mậu Thân 1968.

Trong buổi họp, Chu Ân Lai than thở, ông và các đồng chí của ông đều đã trên dưới
bẩy mươi, và nhấn mạnh : "Mặc dù tôi đã già, tham vọng vẫn còn đó. Nếu chiến tranh
ở miền Nam không chấm dứt vào năm tới, tôi sẽ thăm các đồng chí và tham quan".
Năm tới mà Chu Ân Lai muốn nhấn mạnh là Mậu Thân 1968.

Những câu nói trên được trích trong cuốn “Biên niên sử đảng cộng sản Việt Nam” –
MXB Quân đội năm 1983. Điều mà chúng ta cần đặt câu hỏi là khi ông Đồng nói đã
áp dụng chiến lược của các đồng chí. Đó là chiến lược gì? Đó chính là việc thực hiện
tổng công kích đẫm máu mà tôi đã chứng minh Trung cộng muốn Việt Nam đánh Mỹ
tới người Việt Nam cuối cùng.

Thứ tư, bản chất hiếu chiến giết người của ông Hồ còn được chính bản thân ông ta
thể hiện qua bài thơ chúc têt trước cuộc tàn sát kinh hoàng mậu thân năm 1968. Bài
thơ của ông ta như sau:

“... Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua
Thắng trận tin vui khắp nước nhà
Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ
Tiến lên!
Toàn thắng ắt về ta."

(trích:http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=3&ID=
153 của báo Người cao tuổi đảng cộng sản Việt Nam).

http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=3&ID=153
http://nguoicaotuoi.org.vn/Story.aspx?lang=vn&zoneparent=0&zone=3&ID=153


Bài thơ như một lời cổ động đánh nhau trong thời điểm mà người dân Việt Nam phải
ăn tết cổ truyền. Đây là bằng chứng cho thấy tính hiếu chiến của ông Hồ. Các cụ có
câu “Trời đánh tránh miếng ăn”. Nói rộng ra là tết cổ truyền là ngày ăn chơi của
nhân dân dù Nam, dù Bắc. Nhưng ông Hồ lại thúc giục đánh nhau cho thấy âm mưu
chủ đạo của ông ta bằng bài thơ cổ vũ giết chóc.

Thứ năm, như đã giới thiệu về tác giả Hà Cẩn ở trên. Trong trang 208 cuốn “Mao
chủ tịch của tôi” có viết được tạm dịch như sau: "Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ đạo
cần phải thanh trừ bọn chống đối nhân dân khi các thành phố được giải phóng trong
cuộc tổng nội dậy tết 1968, chúng không có lợi cho lực lượng cách mạng vào tiếp
quản thành phố. Hồ Chù tịch đã học theo cách làm của Mao Chủ Tịch khi Trung quốc
tiến hành Vạn lý Trường Chinh….”.

Qua đây chúng ta thấy chính ông Hồ học theo sách lược của Mao để “thanh trừ “ cái
gọi là bọn chống đối nhân dân. Họ là những người làm hành chính, nhân dân vô tội
như tôi đã chứng minh ở phần trên. Vậy mà ông Hồ đã học theo thầy ông ta là Mao
để đem lại kết quả bi thương cho xấp sỉ 5000 người dân vô tội ở Huế.

Thứ sáu, trong cuốn “Bác Hồ với Tết Mậu Thân năm ấy”, đăng trên Văn Nghệ số Tết
Mậu Dần 1998, tr. 4 do Vũ Kỳ là thư ký riêng thân tín và lâu năm của Chủ tịch Hồ
Chí Minh công bố có đoạn: “Sáng 25 tháng 12 năm 1967, thứ hai, 7 giờ 15 phút, Bác
sang hội trường Ba đình, chủ toạ cuộc gặp mặt chúc mừng năm mới của Đoàn Ngoại
giao ở Hà Nội. Bác rất vui, chúc năm mới Đoàn Ngoại giao. Tiếng Bác sang sảng và
như trẻ ra.

Ngày 28 tháng 12 năm 1967, Bộ Chính trị họp phiên đặc biệt ngay bên nhà Bác Hồ,
có bản đồ to kê trên bục trong phòng họp và nhiều tướng lĩnh đến báo cáo.

Từ sự phân tích và nhận định tình hình, Bộ Chính trị đề ra: “Nhiệm vụ trọng đại và
cấp bách của ta là động viên những nỗ lực lớn nhất của toàn Đảng, toàn quân, toàn
dân ở cả hai miền, đưa cuộc chiến tranh cách mạng của ta lên một bước phát triển
cao nhất, bằng phương pháp tổng công kích, tổng khởi nghĩa đề giành thắng lợi quyết
định”.

Như vậy đã ro ràng ông Hồ là người tham gia cuộc họp vào giờ chót để chi đạo cuộc
tổng công kích đẫm máu gây ra cho nhân dân Huế. Thậm chí ông Vũ Kỳ còn miêu tả
ông Hồ như “trẻ ra”. Vậy thì ông ta hoàn toàn khỏe mạnh và tỉnh táo ra những quyết
định chết người với nhân dân. Khác hẳn với những luận điệu cho rằng lúc đó ông Hồ
ốm yếu, không tham gia chỉ đạo từ đầu để bao che cho ông Hồ về tội ác mậu thân
năm 1968.

Ngoài ra, trong bài viết của mình ông Vũ Kỳ cũng nói thêm: "Chiều 29 tháng 12, Bác
Hồ mời Bác Tôn đến cùng ăn cơm. Ngắm hai cụ già thân mật đi bên nhau, thanh thản,
ung dung, nói cười vui vẻ, ta cảm thấy cuộc đời đẹp biết bao, tưởng như đất nước
thanh bình.

Ngày 30 tháng 12 thứ bảy, buổi sáng từ 7 giờ 15 đến 9 giờ 30 Bác lại dự họp Bộ
Chính trị, nghe đồng chí Cao Văn Khánh, Phó tổng tham mưu trưởng, báo cáo thêm
những diễn biến mới nhất của tình hình chiến sự miền Nam. Bác ngồi nghe, một tay
giữ lấy kính, chăm chú nhìn vào bản đổ khổ lớn treo trên tường.



Buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ, Bác tham dự phiên họp cuối năm của Hội đồng
Chính phủ. Bác tặng mỗi người, từ Bộ trưởng đến nhân viên phục vụ một quả cam hái
từ vườn Bác và một thiếp hồng chúc mừng năm mới. Nói chuyện trong phiên họp, Bác
biểu dương những thắng lợi to lớn của quân và dân hai miền Nam Bắc, khen ngợi sự
cố gắng của các Ngành, các Bộ...”.

Như vậy càng có bằng chứng sự cầm đầu chỉ đạo của ông Hồ trong thảm sát mậu
thân. Cuối cùng ông Kỳ mô tả: "Ngày chủ nhật 31-12-1967, ngày cuối cùng của một
năm chiến đấu quyết liệt và chiến thắng vẻ vang trên khắp hai miền đất nước. Bảy giờ
30 sáng, Bác Hồ ung dung ra Phủ Chủ tịch để thu thanh chúc mừng năm mới Mậu
Thân mà có lẽ Bác đã ngẫm nghĩ và trao đổi có lẽ đến 3 tháng ròng. Bài thơ “Toàn
thắng ắt về ta” như bài hịch đã đi vào lịch sử… 2 giờ 30 phút chiều, Bộ Chính trị đến
làm việc, Bác căn dặn công việc trước khi Bác lên đường tiếp tục đi nghỉ ở Trung
quốc. Đó là quyết định của Bộ Chính trị và Hội đồng bác sĩ.

Thế trận đã dàn xong. Ba quân đã sẵn sàng. Lời hịch đã phát. Bác Hồ ra đi chuyến
này an tâm hơn.

Ngoài liên lạc hàng ngày, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước vẫn thay nhau
đến Bắc Kinh, trực tiếp báo cáo và xin ý kiến Bác".

Như vậy có thể thấy ở đây hai điều. Điều đầu tiên là việc ông Hồ hàng ngày được báo
cáo về tình hình từ liên lạc và từ chính các đệ tử của ông sang Bắc Kinh. Vậy thì
không có lý do gì ông ta không biết và không chỉ đạo cuộc tổng công kích đẫm máu.
Nhất là sau này hành động không xử những kẻ bị vu cáo là tự ý giết nhân dân cho
thấy ông Hồ đã đồng tình hay nói cách khác là kẻ chỉ đạo giết người. Điểu thứ hai đó
là như ông Vũ Kỳ miêu tả ông Hồ đâu có yếu đến mức phải lánh sang Bắc Kinh chữa
bệnh giữa lúc đang xảy ra cuộc tổng công kích. Vậy tại sao ông Hồ phải đi Bắc Kinh?
Chữa bệnh chỉ là cai cớ. Cái chính yếu là ông ta muốn tránh tiếng cuộc thảm sát mà
ông ta biết trước như cách ông ta làm ở cải cách ruộng đất. Một kịch bản vũ như cẫn
được lặp lại để tránh né tội ác.

Thứ bảy, cuốn sách của J.Leroy được tôi giới thiệu ở trên cũng có đoạn viết như sau
tại trang 240 về cuộc tấn công vào Huế năm 1968: "Quân đội của MTGPMN Việt
Nam dưới sự chỉ đạo của chính quyền VNDCCH đã gây được cú sốc với chính quyền
VNCH. Người có vai trò quyết định là ông Hồ Chí Minh với tư tưởng của Stalin và
Mao Trạch Đông. Họ đã thành công trong cả chiến thuật, chiến lược và đấu tranh
giai cấp…”

Ở đây ta thấy ông Hồ đã thực hiện chỉ đạo của Mao và Stalin trong việc đánh Huế và
đấu tranh giai câp. Vậy đấu tranh giai cấp là gì? Đó chính là thủ tiêu người dân vô
tội mà ta đã thấy trong CCRĐ hay NVGP. Vậy thì ai là kẻ chỉ đạo thảm sát dân lành?
Không ông Hồ thì còn là ai được.

Thứ tám, Trên website của tỉnh Thanh Hóa có bài viết của Tác Giả Đinh Phong nói
về cuốn sách “Mãi mãi theo con đường của Bác" của ông Hoàng Tùng – cán bộ lão
thành cộng sản nhiều năm đi theo ông Hồ
(Link: http://www.baothanhhoa.vn/vn/bht/n93301/Mai-mai-theo-con-duong-cua-Bac).

http://www.baothanhhoa.vn/vn/bht/n93301/Mai-mai-theo-con-duong-cua-Bac


Bài viết có đoạn: "Tháng 2-1968, từ mặt trận Sài Gòn, chúng tôi trở về cơ quan, lòng
nặng trĩu! Ta đã không thắng ngay trận đầu. Khi nói về quyết tâm của ta, một đồng
chí lãnh đạo phổ biến: “Bác Hồ nóng lòng muốn về Nam để trực tiếp chỉ đạo trận
đánh cuối cùng này. Bác đã tập đeo đá, đi bộ để chuẩn bị sức khỏe. Bộ Chính trị xin
Bác yên lòng, sẽ quyết tâm chỉ đạo cách mạng miền Nam giành thắng lợi”.

Thêm một minh chứng ông Hồ hoàn toàn khỏe mạnh và ông ta muốn về Nam trực tiếp
chỉ đạo cuộc chiến năm 1968. Như vậy dù có đi Bắc Kinh nhưng ông Hồ rất quan tâm
đến trận đánh nhằm giành thắng lợi trong công cuộc “đấu tranh giai cấp” như dẫn
chứng thứ 7 ngay trên. Và với quyết tâm chỉ đạo như vậy không có lý do gì ông Hồ
không phải là kẻ chỉ đạo sự kiện thảm sát mà đàn em của ông vô can.

Thứ chín, trên website: http://hosotulieu.wordpress.com/tag/tau-khong-số/. Website
này của đội ngũ hồng vệ binh đảng cộng sản có ca ngợi tướng Nguyễn Chí Thanh
mang tên “Nguyễn Chí Thanh anh bộ đội cụ Hồ tiêu biểu" có viết: "Bài viết “Năm bài
học phản công chiến lược mùa khô” mang bút danh Trường Sơn của anh đã ngay lập
tức trở thành tác phẩm có giá trị. Nó là vũ khí tư tưởng cho toàn đảng, toàn quân và
toàn dân quyết đánh và quyết thắng quân Mỹ xâm lược. Nó gây ấn tượng mạnh mẽ và
niềm tin cho bè bạn năm châu. Nó làm cho quân thù sửng sốt và lúng túng hoang
mang. Và nó đã góp phần cùng Bộ Chính trị và Quân uỷ Trung ương hạ quyết tâm
chiến lược chuẩn bị cho cuộc Tổng tiến công Mậu Thân – 1968 để thực hiện tư tưởng
chỉ đạo chiến lược của Hồ Chủ tịch “Đánh cho Mỹ cút” một cách tin cậy.”

Phần được tôi cho tô đậm chính là minh chứng cho sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh
trong một chuỗi tội ác mà ông ta gây ra cho nhân dân Huế năm 1968.

C. Kết Luận Chung:

Qua các phần trên chúng ta thấy được đảng cộng sản là kẻ chủ mưu gây ra khoảng
5000 người dân vô tội năm 1968 ở Huế. Họ coi tính mạng người dân cùng chung
dòng máu với họ thật là rẻ mạt. Dù biện hộ với lý do nào thì những tội ác của đảng
cộng sản gây cho nhân dân Huế là không thể chối bỏ.

Và cũng đồng thời là chúng ta thấy vai trò của ông Hồ trong sự kiện thảm sát này là
rất ro nét và là chủ mưu. Không thể nào đổ thừa cho những người dưới quyền dù họ
không phải vô tội. Ông Hồ sẽ phải chịu trách nhiệm về những tội ác này trước nhân
dân Việt Nam nói chung và thân nhân các nạn nhân bị giết oan vô tội trong năm
1968.

ĐCH

http://hosotulieu.wordpress.com/tag/tau-khong-s%E1%BB%91/


Bác chết năm 1969 , đến tận 1989 ta vẫn còn phải dùng tem phiếu để mua hàng hoá
phân phối : nền kinh tế thị trường hiện đại như thế mà ta không biết !
Tiến sĩ XHCN có khác , khó thế mà cũng nói được .

Comments:
Viet Quoc Bui: Việt Nam có nhiều tiến sĩ máu mặt thiệt chớ... Bùi Hiền, Đoàn Hương,
Hoàng Chi Bảo. Nay có thêm Vũ Tiến Lộc. Một đống bùi nhùi này rảnh là nâng bị
lãnh tụ. hồ giáo chủ lúc còn sống chắc có hai hòn to đùng. Không biết trường nào
đào tạo mấy ông bà này. Chắc là trường Đảng.

Tha Nguyen: Kinh tế thị trường dưới thời hồ là phải xếp hàng để mua hàng, làm thịt
heo phải có đơn xin đúng là hiện đại thật đấy nhưng hiện đại dành cho loại thiểu
năng thôi! ~ Minh Phu Luong Tụi ts giáo sư ở Việt Nam trình độ thật chỉ là học sinh
lớp 1. Láo lếu từ nhỏ.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4799839406731208&set=gm.1411289262663255&__cft__[0]=AZVZW1bMMJ-VVk3A236g1zDQ__93Q1oc-bskPxI006Ke3e7qYCwwALmHvWVCcXET_dXvwRig-ilyOG7y8A303WUnX5ZwT3OaFmvMegoMIVD0BzLv0NkiQBpx6R7aPqjbCVRonbgfAWAS0mQqJA1pIdahcktt_RnOifmT6yur7OqIG3UW9OzmAON4kKKgxXY-jUnv20_VEhQG-JIa33o1cY-0&__tn__=EH-y-R


Comment:
Ngoc H Nguyen: Trong ảnh là gia đình của tên Nguyễn Công Khế nguyên Tổng biên
tập báo Thanh Niên cs. Đục khoét công quỹ hàng triệu đô. $$

Thuychau Phanvan: Thằng Nguyễn Công Khế một thời sv tranh đấu giờ chạy qua
Mỹ rồi từ từ sẽ qua hết thôi Tướng độc nhãn Do Thái nói rồi

THUA CHẠY ĐÃ ĐÀNH - THẮNG CUNG CHẠY - LÀ SAO?
Ngạc nhiên, trong mấy trăm ngàn gia đình Mỹ sinh sống trên vùng đất này lại xuất
hiện người Việt Nam nhập cư thời gian gần đây. Số lượng chiếm khá đông, hầu hết
nói giọng Bắc người Hải Phòng, Hà Nội.

Cùng làn sóng xuất ngoại với các hình thức khác nhau, họ đã thành công khi tiền
rừng bạc biển. Chỉ cần một dự án, một phi vụ, một chữ ký thì đô la sẽ có cách vào tài
khoản của người có quyền.

Mỗi căn nhà giá trị từ nửa triệu đến 2 triệu đô la trở lên. Mua nhà xong là một
chuyện, điều quan trọng là tiền đâu để đóng thuế? Nếu bạn thu nhập cao mấy trăm
ngàn đô hàng năm thì chỉ là chuyện nhỏ dù tiền thuế địa trạch rất cao ( từ 20.000 Mỹ
kim trở lên mỗi nhà /1 năm ) với khu vực tương tự. Vào cổng khu phố sang trọng
khách phải trình giấy tờ, hoặc bấm số bảo mật mới được. Cuối tuần, hàng loạt chiếc
du thuyền trên mặt nước.

Là xứ tư bản, hưởng theo năng lực; nhiều người Mỹ giàu bằng tài năng công sức, lao
động chân chính trong một số lãnh vực xứng đáng có một cuộc sống bình yên, hạnh
phúc đúng nghĩa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng được như vậy. Mỹ không phải là thiên đường, vẫn còn
một số Việt kiều lâu năm sống trong chung cư, không mua nổi cái nhà nhỏ với nhiều
lý do riêng tư. Đó là sự thật.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=4799839406731208&set=gm.1411289262663255&__cft__[0]=AZVZW1bMMJ-VVk3A236g1zDQ__93Q1oc-bskPxI006Ke3e7qYCwwALmHvWVCcXET_dXvwRig-ilyOG7y8A303WUnX5ZwT3OaFmvMegoMIVD0BzLv0NkiQBpx6R7aPqjbCVRonbgfAWAS0mQqJA1pIdahcktt_RnOifmT6yur7OqIG3UW9OzmAON4kKKgxXY-jUnv20_VEhQG-JIa33o1cY-0&__tn__=EH-y-R
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Vậy mà với thành phần "Việt kiều bay" không hiểu họ giàu từ đâu dễ dàng, mua nhà
trả đứt tiền mặt, vui vẻ với mức thuế tuy không làm một ngày nào trên đất Mỹ.
Đối tượng này bí mật đi qua đi về nhằm mục đích có lợi cho gia đình và bản thân
trong tương lai.

Oái oăm thay, họ còn bắt tay với một số Việt kiều tại đây để rửa tiền dưới hình thức
tinh vi. Các hệ thống kinh doanh ra đời bao gồm trung tâm thương mại, nhà hàng,
hàng trăm tiệm Nails nguy nga như cung điện, có sự đầu tư quy mô trên 1/2 triệu đô
la mục đích rửa tiền. Thực trạng nhiều địa điểm vắng hoe khách nhưng vẫn vô tư hoạt
động để hợp thức hóa chuyển tiền.

Vấn đề quan trọng là tiền đâu ra mà một số "Việt kiều bay" mới đến đất Mỹ trong tình
trạng tài chính triệu phú mà không ai biết. Một năm về bên vài tháng và rồi qua Mỹ
trình diện để khỏi rắc rối nếu chưa có quốc tịch.

Khôn ngoan, một số cố tình giữ song tịch. Nhiều người vẫn làm việc tại Việt Nam,
đang là đảng viên giữ chức vụ. Họ biết dọn đường cho con cháu qua Mỹ từ lâu. Con
đến trường Mỹ, cha (mẹ) đi về Việt Nam hoạt động cho chính quyền hoặc kinh doanh
cá nhân vì nơi ấy dễ kiếm tiền hơn.

Nghịch lý, trong khi ấy người ta khen chế độ, bắt người khác nghe, tin và sợ mình.
Dân phải chịu cúi đầu im lặng dưới nguồn máy điều hành mà họ liên quan trực tiếp
hay gián tiếp. Nhờ sức mạnh đồng tiền, người ta đã đạt giấc mơ Mỹ trong tầm tay.
Thật sự bất công cho những người không được may mắn phải chịu đựng thiệt thòi mọi
hệ lụy, cùng tương lai không lối thoát sống với Trung Quốc.

Phải chăng đây là bi kịch cho một dân tộc chịu dưới tay của những người không có
lòng tự trọng và biết làm người tử tế. Họ lợi dụng lòng tốt của nước Mỹ, con cháu
hưởng nhiều quyền lợi xã hội, y tế cùng nền giáo dục miễn phí từ tiền thuế dân còng
lưng đóng cho chính phủ.

Đất nước Hoa Kỳ đã tạo ra kẽ hỏng pháp luật để con cháu cộng sản hưởng lợi, trong
khi cá nhân và gia đình không phục vụ cho quốc gia này ngày nào. Suy cho cùng,
sống không thật lòng, không trung thành Tổ Quốc nào là "Việt kiều bay " thời đại.
Có lẽ người ta qua mặt được người dân yếu thế, u mê; nhưng không qua mặt được
người hiểu biết sống lâu tại Mỹ.

Tất cả là góc tối phũ phàng. Người trong nước tôn sùng họ, nhưng nào có biết một
khi hết thời hết nhiệm kỳ, họ đã có chỗ an toàn trú ẩn ấm thân, để lại phía sau một
đất nước suy tàn.

Nếu ai từng đi qua những nơi người Việt mới nhập cư giàu hơn người Việt lưu vong
vượt biển vượt biên lâu năm sẽ không khỏi ngậm ngùi tháng Tư buồn.
Thua trận chạy đã đành, nay thắng trận cũng chạy. Cuối cùng, dân chịu trận!..

Nguyễn Đình Ngọc



Cây cầu thiên đường xã hội chủ nghĩa...
Năm 1998, Tỉnh Đắk Lắk phê duyệt dự án gần năm tỷ đồng xây cái cầu nối Đắk Nông
và Đắk Lắk, năm 99 khởi công tới năm 2004 thì dừng hẳn dự án. Chỉ trơ trọi vài cái
mố cầu, dầm nhịp và 4 trụ. Khi dự án chưa xong mà dừng hẳn thì ngân sách đã quyết
hơn 6 tỷ đồng. Vàng lúc đó 500k, bây giờ hơn 5 triệu, tức hơn 6 tỷ đổi lại vài cái dầm
nhịp nếu tính thời giá bây giờ mấy cái trụ này tốn khoảng 70 tỷ chứ không phải là ít.

Hài hước hơn, ngốn quá trời tiền như thế bị bỏ hoang, giờ Ủy Ban tỉnh ĐL thông báo
dỡ bỏ phải mất thêm 3 tỷ

Cái cây cầu này, nếu đặt tên cho nó, không có tên nào khác đúng hơn cái tên “Cây
Cầu thiên đường XHCN”, nghĩa là đường đi sẽ không bao giờ tới. Không những
không tới mà nó ngốn không biết bao nhiêu mồ hôi, công sức hay xương máu đồng
bào ta.

Đắk Lắk hay Đắk Nông chủ yếu trồng nhiều cà phê, hoặc tiêu, Nông dân sẽ đổ bao
nhiêu tấn cà phê hay tấn tiêu để đổi lại cái hậu quả của đám quan chức Cs không chỉ
ngu mà tham vô độ này?

Chúng ta hãy nhìn cây cầu có tên thiên đường XHCN này để thấy những gì đang diễn
ra trên quê hương ta. Một quê hương què cụt, bị cai trị bởi một đám quan chức vô
đạo đức, không chỉ lú không chỉ niễng không chỉ tham, tàn ác mà chúng luôn làm
những việc trái với lương tâm, trái với luân thường đạo lý bất chấp hậu quả của nó
lớn ra sao, miễn đổi lại cho chúng một cuộc sống vương đế, trong những căn biệt thự
xa hoa, những bữa ăn hàng tỷ hay một chai rượu bằng cả hàng chục năm tiền lương
của một công nhân.

Hỉnh ảnh cây cầu XHCN này như cách Chúng vẽ ra cho Dân tộc ta con đường tiến
lên XHCN, mà đi mãi không tới, biết là không tới mà cứ bắt chúng ta đi. Chỉ thấy
nước mắt đồng bào, xương máu Nhân dân đổ vào đó ngày một nhiều hơn. Đối lập với
đó, thiên đường chỉ có nơi những quan chức đảng viên thật sự. Nơi mà chúng ngồi



trong phòng ký một chữ thì bay cả khu rừng, nơi ngồi một chỗ ký một chữ mà bay cả
một bờ biển.

Đổi lại, chúng sống như vua chúa, ở cung điện đầy kẻ hầu người hạ, ở cơ quan lắm
kẻ quỳ gối thần phục để xin sự chiếu cố, nâng đỡ. Đi tới đâu chúng nó nói như kim
đâm vào tim Dân, nhưng đám đàn em cứ vỗ tay tụng ca, vĩ đại, ngạo nghễ.

Biết xây cầu này chẳng giải quyết được vấn đề giao thông hay hạ tầng kinh tế vùng,
biết không hiệu quả nhưng vẫn xây, và trước đó chúng vẽ ra dự án bằng những lời
hoa mĩ. Cũng như đám lãnh đạo Cộng sản cứ suốt ngày nói về thiên đường XHCN
bằng xảo ngôn, huyễn hoặc, nhưng làm gì có thật.

Nhìn cây cầu thiên đường XHCN này, chúng ta khiêm tốn mà nói rằng: đảng cộng
sản thật là vĩ đại.

Fb. Phạm Minh Vũ

Mời đọc câu chiện thật mà lại như đùa!

Tôi từ Sài Gòn ra Hà Nội đến Hồ Gươm xem xong gọi xích lô đến, hỏi đi đến chợ
Đồng Xuân giá bao nhiêu? Anh đạp xích lô bảo 70 nghìn, tôi trả 50 nghìn anh ta
đồng ý chở tôi đi, đến cách chợ Đồng Xuân chừng 300 mét anh bảo tôi xuống , Tôi



hỏi anh ta sao lại xuống đây? anh ấy trả lời 50 nghìn chỉ đến đây thôi ! Tôi hỏi sao
anh đồng ý giá ban đầu là 50 nghìn mà bây giờ anh nói thế ? Rồi anh ta đáp gọn ơ :
Anh thông cảm cho ở đây Đảng lừa dân cho nên dân chúng em phải lừa nhau mà
sống!
Tôi vừa tức mà phải cười rồi trả tiền và bỏ đi. Anh ta còn nói thêm:

Không lừa không phải Cộng Sản,
Không đi chàng hảng không phải Việt Minh,

Không ăn nói linh tinh không phải uỷ viên bộ chính trị,
Không có học vị mới vào trung ương .

Chán thật !

Trích “Dân Làm Báo”.

Phải công nhận là các anh nhà bào đàng mình xứng đáng là tổ sư nói dóc ! Bây giờ
ngay chính các Ông Tướng miền bắc có tham gia chiến tranh và có chút lòng tự trọng
củng phải hổ thẹn khi đọc bài báo này . 1967 mà đã tiêu diệt 170.000 quân Mỹ và chư
hầu ! Phá hủy 3200 máy bay ( bằng tổng số máy bay của VNCH và Mỹ cộng lại ).
Mấy ông ăn gì con cúng .

Fb Vo ngọc Ẩn



SỞ THÚ BÊN NHẬT
Sở thú Nhật xem lạ khác thường
Nơi đây xuất hiện thứ trung ương
Đười ươi chí chóe nhìn mà chướng
Diễn xiếc ngô nghê ngó chán chường
Cả phố cười khinh! loài định hướng
Ba con khỉ đỏ! diễn mà thương
Trên đầu bô đội còn sung sướng
Ối đất trời ơi! vượn xuống đường.

Thơ Củ Chuối
Nghe nói tấm ảnh này họ du lịch chụp bên Tokyo Nhật Bản.

LÍNH CHIẾN TRƯỜNG UKRAINA LÍNH CHIẾU GIƯỜNG VIỆT NAM





Lần đầu tiên thằng này nói đúng sự thật.

Diệp Hải Dung Bi bắn 4 viên đạn vào đầu, thêm 12 viên vào bụng, extra thêm 6 viên
vào chân mà không chết, đã vậy xe tăng cán qua người 2 lần mà vẫn sống phây phây
thì Superman của thằng Mỹ cũng phải chào thua lão già này... Lũ đầu bò xứ thiên

đường nổ còn hơn bomb nguyên tử.



CHỦ TRƯƠNG NHỒI SỌ…..
Huynh Hậu

Mới đây tôi copy bài viết có tính cách nghiên cứu của anh Nguyễn Quý Lộc về con
số B52 thực sự bị rơi tại VN trong tháng 12 năm 1972 khi Mỹ thực hiện cuộc không
kích mà Hà Nội tuyên truyền là ĐIỆN BIÊN PHỦ TRÊN KHÔNG .

Chiến dịch đó của Mỹ có tên LINEBACKER II , nhằm ép Hà Nội phải ngồi vào
bàn hội nghị để giải quyết chiến tranh Việt Nam.

Tại sao lại có chiến dịch không kích đó ?
Từ giữa thập niên 60 cho đến đầu thập niên 70, có thể nói cuộc chiến của Mỹ nhằm
ngăn chận làn sóng đỏ của Tàu Cộng lan xuống vùng cực nam của đông dương đã
không có kết quả mong muốn ; số GIs tử trận tại MNVN ngày càng lên cao, gây ra
nhiều vấn nạn trong nội bộ nước Mỹ.

Dân chúng Mỹ không còn kiên nhẫn nổi với cuộc chiến mà họ xem là có tính cách
giới hạn, không đánh mạnh, thắng nhanh, chỉ cù cưa, khiến cho con em của họ phải
hy sinh ngày càng nhiều ở một đất nước mà nhiều người Mỹ còn không biết nó
nằm ở đâu trên bản đồ thế giới.

Áp lực của dân Mỹ đè nặng lên chính quyền của TT Richard Nixon, buộc quốc hội
phải cắt viện trợ cho VNCH và rút hết quân Mỹ về nước. Do tình hình này mà sản
sinh ra cái gọi là Hòa Đàm Paris, giải quyết chiến tranh VN.

Hòa đàm Paris bắt đầu khai mạc ngày 13 tháng 5 năm 1968, nhưng kéo dài mấy năm
trời chẳng có kết quả gì, vì Hà Nội và tổ chức bù nhìn của nó , Chính Phủ Lâm
Thời Cộng Hòa MNVN , luôn giở trò tráo trở, đưa ra những đòi hỏi vô lý, bất lợi
cho Mỹ và VNCH, chúng lèng èng không chịu ngồi vào bàn hội nghị nếu Mỹ không
chấp nhận những điều kiện trời ơi đất hỡi của chúng .

Mỹ nôn nóng giải quyết vấn đề sa lầy tại Việt Nam , nên vào ngày 14 tháng 12 năm
1972, TT Nixon đưa tối hậu thư cho Hà Nội, nếu không chịu ngồi vào bàn hội nghị,
Mỹ sẽ tiến hành ném bom miền bắc.

https://www.facebook.com/photo/?fbid=948848686003415&set=a.127884628099829&__cft__[0]=AZUXTP2nzZhqdbFFSB6C7WxZkyPA_2R3w1OrfMjJ_dXw9siZLXeXTsI-ZHLAnPoGRKzetFu4cExtOqv8v8e-TPGmK577fNJ_vcZqavfpnoek7lIYu6CP9pJuCdDGQk40LHjv2FTSENPtIVkgSZ3Q3o3tNT_6qWOoa2oiX2KV2qaLCSbtPM66ThWbMK4hhU-wXTY&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=948848686003415&set=a.127884628099829&__cft__[0]=AZUXTP2nzZhqdbFFSB6C7WxZkyPA_2R3w1OrfMjJ_dXw9siZLXeXTsI-ZHLAnPoGRKzetFu4cExtOqv8v8e-TPGmK577fNJ_vcZqavfpnoek7lIYu6CP9pJuCdDGQk40LHjv2FTSENPtIVkgSZ3Q3o3tNT_6qWOoa2oiX2KV2qaLCSbtPM66ThWbMK4hhU-wXTY&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=948848686003415&set=a.127884628099829&__cft__[0]=AZUXTP2nzZhqdbFFSB6C7WxZkyPA_2R3w1OrfMjJ_dXw9siZLXeXTsI-ZHLAnPoGRKzetFu4cExtOqv8v8e-TPGmK577fNJ_vcZqavfpnoek7lIYu6CP9pJuCdDGQk40LHjv2FTSENPtIVkgSZ3Q3o3tNT_6qWOoa2oiX2KV2qaLCSbtPM66ThWbMK4hhU-wXTY&__tn__=EH-y-R


Hà Nội nghĩ rằng Mỹ chỉ dọa, chứ không thực sự dám thực hiện vụ không kích.
Nhưng Mỹ đã tiến hành chiến dịch Linebacker II từ ngày 18 đến ngày 29 tháng 12
như đã cảnh cáo, phá sập toàn bộ những hệ thống tiếp liệu, những bến cảng, cầu
đường của Hà Nội.

Sau này những tài liệu mật của Ngũ Giác Đài được bạch hóa, cho thấy Hà Nội đã
muốn giương cờ trắng đầu hàng. Nhưng tại sao Mỹ chỉ dừng lại ở việc ép Hà Nội
ngồi vào bàn hội nghị, chứ với sức tàn phá khủng khiếp của bom rải thảm từ B52,
thì chẳng có thứ gì còn nguyên vẹn ? Câu hỏi đó chỉ có chính quyền Mỹ mới có
câu trả lời chính xác !

Dĩ nhiên có chết chóc của người dân miền bắc trong chiến dịch Linebacker II,
nhưng không nhiều, vì Mỹ chỉ chú tâm phá hủy những kho đụn tiếp liệu của Hà
Nội.

Thời gian đó , cá nhân tôi có nghe đài Hà Nội, lý do vì một người anh của tôi là
sĩ quan kỵ binh VNCH bị mất tích trong cuộc hành quân LAM SƠN 719 , Mẹ tôi
lắng nghe đài Hà Nội với chút hy vọng mỏng manh rằng anh trai của tôi vẫn còn
sống và bị bắt làm tù binh.

Vì nghe đài Hà Nội nên tôi có dịp nghe những tuyên bố láo khoét về số lượng B52
bị phòng không Hà Nội bắn rơi. Cái giọng eo éo của nữ phát thanh viên cho biết cả
nghìn B52 đã bị bắn rơi " khi đế quốc Mỹ muốn đem đất nước ta trở về thời kỳ đồ
đá ".

Qua bài nghiên cứu của anh Nguyễn Quý Lộc, tôi mới biết được chỉ có 4 B52 tổn
thất, 1 rơi tai Hà Nội, 2 rơi tại Lào và một chiếc khác bất khiển dụng , ráng bay về
căn cứ tại Guam. Trong khi đó thì Hà Nội không còn nói cả nghìn B52 bị bắn rơi
nữa , mà hạ xuống còn 34 chiếc.

Trong những người vô đọc bài viết của anh Lộc, có rất nhiều người miền bắc, và họ
tham gia nhận xét. Có thể nói hầu hết những người này bác bỏ con số B52 bị rơi
do anh Lộc đưa ra; họ chứng minh bằng hình ảnh mảnh vụn của máy bay ở hồ này,
hồ kia v.v. và tin tưởng con số 34 do Hà Nội đưa ra.

Quả thật , cá nhân tôi cũng không thể xác định được, nó ngoài tầm hiểu biết của
mình, nhưng tôi nhìn những mảnh vụn phi cơ tại các hồ nước Hà Nội thì nó không
giống từ pháo đài bay B52, mà giống với loại phi cơ F5, F111 hơn, tức là những
loại phi cơ trong đội hình hỗ trợ cho pháo đài bay B52.

Nhưng điều đó cũng không quan trọng đối với tôi. Điều tôi muốn nói là ,các anh chị
miền bắc tham gia nhận xét bài viết của anh Nguyễn Quý Lộc , đã đưa ra một nhận
định , mà tôi biết chắc là họ đã bị tuyên truyền sai lạc.

Họ nói rằng : " Mỹ đã bị đánh bại trong cuộc không kích Linbacker II mà họ gọi
là Điện Biên Phủ trên không , và bị buộc phải ngồi vào bàn hội nghị, nhận những
điều kiện của VNDCCH và CHMNVN. Chứ nếu Mỹ thắng thì sao không làm tới mà
lại quá nhân văn, chịu ngồi vào bàn hội nghị với kẻ bị thua ?”



Tôi hiểu được chế độ CSVN luôn chủ trương nhồi sọ nhân dân với những tin tức sai
lạc, bị bóp méo, miễn sao có lợi về mặt chính trị cho đảng, nhưng khi thực sự đọc
những nhận định dựa vào tin tức do tuyên giáo cộng sản VN đưa ra, tôi cảm thấy
những người bị bịt mắt, bị nhồi sọ thật là tội nghiệp.

Bị Mỹ dội bom té đái vãi phân , nhưng Hà Nội cứ tuyên truyền là nhân dân ta đã
đánh cho Mỹ phải chịu ngồi vào bàn hội nghị và nhận những điều kiện của
VNDCCH và CHMNVN.

Thời đại bây giờ là thời đại của thông tin mở, bạn chỉ cần lên mạng và tìm hiểu là
biết hết ngọn ngành của sự việc. Đây là điều mà chế độ CSVN e ngại nhiều nhất,
bởi tất cả những dối trá của chế độ trong gần một thế kỷ qua bị lột truồng , tô hô
trước cái nhìn khinh bỉ của người đời.

Thế mà , bao nhiêu người trẻ kia, vì làm biếng động não, hay đã quá quen với môi
trường bị nhồi sọ, không muốn tìm hiểu, đầu óc không chịu mở ra để tìm đến chân
lý, cứ bo bo cắm đầu nghe đảng nói ?

Trong tuần qua, bài thơ TÔ QUỐC TRONG TIM của cô giáo Chu Ngọc Thanh ở
Gia Lai được ông thủ Phúc gửi giấy khen cũng tạo nên sóng gió ầm ỉ trên mạng ,
và các báo đảng đồng loạt đăng lên để hụ hợ với ông thủ Phúc, sau đó cảm thấy
bị hố nên lại đồng loạt gỡ xuống .

Cá nhân tôi cảm thấy cô giáo Chu Ngọc Thanh cũng chỉ là một nạn nhân tội nghiệp
của cái chủ trương NHÔI SO của chế độ CSVN.

Tôi đọc bài văn xuôi mà cô giáo Chu Ngọc Thanh đăng kèm với bài thơ , sau đó
lắng nghe cô ngâm bài thơ Tổ Quốc Trong Tim , quan sát biểu cảm trên mặt của cô,
tôi nhiều phần nghĩ rằng cô thực sự tin tưởng , rung động với những gì cô viết trong
bài thơ kia.

Tôi không bàn tới kỹ thuật của bài thơ mà nhiều người cho rằng cô giáo Thanh bắt
chước , hay đạo, lối viết của cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh trong bài thơ ĐÂT
NƯỚC MÌNH NGỘ LĂM PHẢI KHÔNG ANH ?

Tôi chỉ thấy cô như một nạn nhân đáng thương của chủ trương NHÔI SO, mà chế
độ CSVN áp dụng khi tuyên truyền nhằm đạt những lợi ích chính trị trong gần suốt
một thế kỷ qua.

Nhà văn Nguyễn Khải từng nói chế độ CSVN nói dối lem lẻm, nói dối mà không hề
biết xấu hổ là gì ; người dân để sống còn cũng phải tập nói dối theo . Những lời nói
dối trắng trợn của chế độ CSVN về vụ dịch bịnh COVID -19 đã làm cho cô giáo
Chu Ngọc Thanh rung động và viết lên lòng tự hào về quê hương , về dân tộc.

Cô nào thấy được những chất liệu mà cô dùng để viết bài thơ kia toàn là những lời
dối trá của một chế độ lưu manh. Cũng như anh chàng Nguyễn Viết Hưng viết bài
VIỆT NAM NGAO NGHÊ , cô giáo Thanh đâu biết rằng chế độ cho máy bay đi Vũ
Hán chỉ để đón 30 cán bộ nguồn, loại con ông cháu cha ? Chứ người dân thường
VN bên đó muốn về quê , ít nhất phải có 1000 usd trong tay mới có vé?



Cô giáo Thanh cứ theo những LÁO KHOET của chế độ để mà tự sướng, để mà
làm thơ ca ngợi . Kể ra cô ta đáng thương hơn là đáng chửi ; cô cũng chỉ là một
nạn nhân như muôn ngàn người khác trong bàn tay vo tròn, bóp méo của tuyên giáo
CSVN .

Có một cô giáo khác, bộc trực lên tiếng chỉ trích cô Thanh , cho rằng dù yêu đảng,
yêu chế độ cỡ nào thì cũng phải nói dựa trên sự thật, chứ ăn gian nói dối như thế
thì làm sao đủ tư cách dạy ai ? Cá nhân tôi yêu nhận xét bộc trực này, nhưng phải
nói rằng , nhận định như thế thì không đúng với thực tế bôi bát của chế độ , nhất
là với nghề dạy VĂN trong trường học xã nghĩa hiện nay.

Để được dạy học, để được vào biên chế, có người thầy cô nào dám dạy cho học trò
của mình sự thật ; phải bấm bụng dạy những điều dối trá mà chế độ đã vạch sẵn.

Thí dụ, cô thầy biết mười mươi tác phẩm NHẬT KÝ TRONG TU là do ông bác cầm
nhầm của một đảng viên Quốc Dân Đảng Tàu nào đó, nhưng vẫn cứ nhắm mắt ca
tụng bác là nhà thơ lớn, nhà văn hóa lớn ; biết ro con Vo Thị Sáu là con khùng ,
nhưng vẫn cứ ca ngợi nó như một biểu tượng của anh hùng cách mạng ; dạy học trò
về tác phẩm SỐNG NHƯ ANH của Trần Đình Vân, biết ro Nguyễn Văn Trỗi xón đái
trong quần khi bị điệu ra pháp trường , nhưng vẫn cứ ca ngợi " Phút giây thiêng anh
gọi bác ba lần ".

Còn hằng hà thí dụ như thế, làm sao người giáo viên môn Văn dám đạp đổ nồi cơm
của gia đình mình để nói ngược lại ý muốn của hệ thống ?

Cá nhân tôi hy vọng , dù không thể thay đổi hệ thống một cách toàn diện và triệt
để vào lúc này, nhưng mỗi cá nhân hãy mở lòng , mở mắt để tìm về với SƯ THẬT.

Chúng ta có đầy đủ phương tiện để thực hiện việc đó. Chỉ có như thế, chúng ta
mới có thể đánh bạt đi cái chủ trương NHÔI SO khốn kiếp của chế độ CSVN, khai
mở DÂN TRÍ cho cả dân tộc .

Huỳnh Hậu


