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Đáp lại tiếng kêu bi thương của Cha Thadeo Nguyễn Văn Lý, 

 
DÂN TỘC VIỆT HÃY SỐNG TINH THẦN 

NGÔ ĐÌNH DIỆM 

Để Tiếp Tay Tái Lập 

HÒA BÌNH CÔNG LÝ CHO VIỆTNAM 

 
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II hiệu triệu: “Người tín hữu Việt 
Nam hãy tích cực và can đảm dấn thân hành động chung với mọi 
thành phần cộng đồng người Việt Nam, để xây dựng môt Nền Hòa 
Bình và Công Lý, xứng hợp với nhân phẩm con người trên quê 

hương mình” –“The Vietnamese Christians are urged to firmly and courageously 

commit themselves, in a joint effort with all sectors of the Vietnamese Community, to 
build peace and justice commensurate with human dignity in there homeland”.(St. John 
Paul II) 
 

  
Lời hiệu triệu trên đây của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II đã đánh 
thức lương tâm luân lý rất nhiều người Việt lưu vong chạy giặc Cộng 
sản.  Ngài còn là một tấm gương sáng cho việc dấn thân vào môi trường 
chính trị dù ngài đã bị cộng sản ám sát 3 lần vẫn không lùi bước trước bạo 
quyền.  Trong thời gian quê hương Balan của ngài bị Cộng sản đày đọa, 
ngài đã tuyên bố: “Tôi sẽ từ chức, về đồng cam cộng khổ với dân 
chúng Balan” (Time số ngày 24-2-1992) 
 

 Riêng người Việt Nam chúng ta, thật lấy làm hảnh diện có những tấm 
gương tranh đấu uy vũ bất khuất như Đức Tổng Giám Mục Philipphê 
Nguyễn Kim Điền, Đức Hồng Y Franxico Savier Nguyễn Văn Thuận,…. và 
ngày hôm nay Cha Tadéo Nguyễn Lý và nhiều Tu Sĩ nối nghiệp cha anh 
không mỏi mệt… và còn biết bao Kitô Hữu chiến đấu trong âm thầm, 
không tên tuổi.  Họ đấu tranh hăng say không ngại hiểm nguy;  Họ xả thân 
để xây dựng nước Chúa ngay trong thế giới họ đang sống… Họ trong tay 
không có tấc sắt, nhưng vững vàng bước tới chỉ nhờ vào Đức Tin và Ân 
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Sũng Thiên Chúa, và họ tin rằng Thiên Chúa rất gần gủi đang đồng hành 
hoặc đang âu yếm nhìn ngắm họ.  Họ là những người trung thành với quê 
hương dân tộc, với Giáo Hội, với Lý Tưởng Kitô. Họ là những chiến sỉ vô 
danh, không hổ ngươi là con cháu 117 vị Thánh Tử Đạo ViệtNam. 
 Họ là ai?  -  Họ là hững Tu sĩ hiến dâng cả cuộc đời cho Chân Lý, Công 
Lý như Chúa Kitô.  Họ là những người tù khổ sai bị đày đọa nơi rừng sâu 
nước độc, nơi kinh tế mới vùng sâu biển xa...  Họ là những người ngậm 
đắng nuốt cay để từ  bỏ  nhà cao cửa rộng, vượt hàng rào kẻm gai song 
sắt, bãi mìn, lằng tên mủi đạn ra đi với hai bàn tay trắng tìm đường sống 
trong cái chết; Họ vượt biên vượt biển chỉ vì hai chử Lý Tưởng Tự Do;  Họ 
nuốt nhục sống nơi quê lạ xứ người, đối diện với những  người mà một 
thời đã từng bán đứng họ...  để với hy vọng cùng con cháu tìm đường 
cứu quốc kiến quốc...; Họ là những người với mái tóc bạc phơ còn dùi 
mài kinh sử trên ghế nhà trường với niềm hy vọng giúp cho thế hệ hậu duệ 
khỏi sa vào hầm hố bẩy rập của giặc thù truyền kiếp... Họ là những người 
mà chúng ta phải dùng cặp mắt của trái tim mới nhìn ra được, họ chịu 
sống nghèo nhưng không là người tị nạn kinh tế, cũng không là những 
người đi tìm miếng cơm manh áo. 
 

 Vậy HỌ làm gì được, cho quê hương đất nước dân tộc Việt Nam? 

Họ học và sống theo Tinh Thần Tổng Thống Ngô Đình Diệm, là bậc tiền 
nhân đã một thời xả thân cho Công Lý Hòa Bình, Cứu Quốc và Kiến Quốc 
mà Thế Giới đã công nhận và ghi danh trong sử sách “The World 
Celebrity”  Họ học đòi bắt chước Người VN Ngô Đình Diệm, người có một 
lịch sữ như chính lịch sử đời họ… Người mà đã từng bị cộng sãn cầm tù, 
từng lưu vong, và cũng đã từng thao thức trăn trở về những trọng trách đối 
với quê hương dân tộc ngay trên đất nước Hoa Kỳ này… để cuối cùng, 
ngài cũng đã thực thi trọn vẹn lời Chúa, bằng hành động yêu thương cho 
đi, là đã mau mắn thí mạng sống của mình để đổi lấy sự sống còn cho 
hàng triệu người dân tại Thủ đô Saigon Việt Nam (2-11-1963) 

  
Ôn cố  tri tân để làm ngôn sứ cho thế hệ hậu duệ.  
Là người Việt Nam không ai có thể quên được giai đoạn lịch sử của những 
ngày Tháng Bảy năm 1954, và cũng không ai có thể phủ nhận được công 
nghiệp của vị Tổng Thống tiên khởi Ngô Đình Diệm.   Sau hiệp định 
Genève, 21-7-1954, Thủ Tướng Ngô Đình Diệm, từ Hoa Kỳ đã được chính 
quyền Mỹ, Tổng Tống Dwight D. Eisenhower ủng hộ đưa về nước chấp 
chánh.  Ngày 26 tháng 10 Trưng Cầu Dân Ý, ông đã trở thành Tổng Thống 
của Nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam. 
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 Giai đoạn giao thời này, thật nhiều khó khăn cho chính quyền đương 
thời:  Sau khi đuổi được kẻ thù đô hộ, tàn dư vẫn còn đó;  Kẻ thù Fascist 
vẫn núp bóng tôn giáo vói những tà thuyết mị dân để xúi giục những người 
cực đoan ít học phản loạn;  Kẻ thù Ý thức hệ chủ nghĩa ngoại lai đang trên 
đà tàn phá tất cả những gì là văn hóa, đạo giáo, lịch sử, chính trị,… họ 
muốn áp đặt lên cả toàn cầu,  mà Cộng sản Bắc Việt là công cụ đắc lực 
của chủ nghĩa này.  
  
Trong bối cảnh lịch sử đó, Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã thể hiện là một 
người lãnh đạo tài ba, có khả năng đem sự ấm no, an bình, thịnh trị cho 
dân tộc Việt.  Điều đó, nó đã chứng minh và khắc ghi trong lương tâm luân 
lý, trong trái tim của mỗi một người dân Việt… nhất là những người bỏ nhà 
cửa ruộng vườn mồ mã cha ông để chạy trốn Cộng sản từ Bắc di cư 
vào Nam năm 1954.  Hơn ai hết, với hai bàn tay trắng, họ phó thác mạng 
sống mình và gia đình cho người Công Giáo Ngô Đình Diệm bằng một đức 
tin vô điều kiện. Và họ đã đúng. 
 

 Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã Bình thiên hạ như thế nào? 

Ngài  phải dẹp tan những phường kiêu binh phản loạn, bao dung kết nạp 
những tàn quân, chiêu dùng những lực lượng võ trang đã lầm đường lạc 
lối…  Lúc đó, Tổng Thống Diệm làm hòa bình, cũng chẳng qua là để sửa 
đổi những lỗi lầm của chiến tranh một cách tương đối mà thôi.  Vì thế, có 
nhiều đoàn thể, tôn giáo hoặc cá nhân đã là nạn nhân của chế độ.  Hay nói 
đúng hơn là nạn nhân của chiến tranh.  Chương trình bình thiên hạ của 
Tổng Thống Diệm, không những chỉ đối nội đối ngoại, dẹp giặc trong, giặc 
ngoài mà còn phải làm cho quốc thái dân an, nhất là An cư lạc 
nghiệp cho một triệu người Miền Bắc chạy giặc cộng sản 
vào Nam.  Chánh phủ Ngô Đình Diệm đã bù đắp san sẻ công bằng công lý 
cho họ bằng cách ban hành những Sắc luật, Quốc sách hữu hiệu: 
 

        Cải Cách Điền Địa, Người Cày thì được cấp Ruộng (diệt giặc đói, để ai 
cũng được làm điền chủ) 

        Quyền Tư Hửu, , nhà trả góp, khi thuê cyclo hay taxi trong 3 năm sẽ 
được quyền làm chủ … ai ai cũng giàu có 

        Bảo vệ nhân sinh: Lập Ấp Chiến Lược, Khu Dinh Điền, Khu Trù Mật 
(cô lập kẻ địch) 

        Cải Cách Giáo Dục (xóa tan giặc dốt, là nguyên do đẻ ra nô lệ, làm tay 
sai cho những ý thức hệ cộng sản sai lầm) 

        Tự do Tôn giáo: Thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm hầu hết các tôn 
giáo đều có cơ hội phát huy được tinh hoa đạo lý của mình qua những cơ  
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sở đền thờ dinh thự nguy nga..  Tổng Thống Ngô Đình Diệm cũng đã từng 
xuất tiền riêng để trợ cấp cho việc xây dựng lại các chùa chiền đình miếu… 
(Sau khi Tổng Thống bị giết những tu sỉ đại đức và tăng ni Phật tử chân 
chính từng chịu ơn ngài, họ can đảm đến viếng mộ và tụng kinh cầu siêu 
cho ngài (như trong những bức hình sau đây). Hàng ngàn việc tốt đẹp mà 
Người Lãnh Đạo Việt Nam Cộng Hòa đã làm cho đất nước và dân tộc 
Việt… Ngay cả những người xa lạ trên thế giới cũng đã nhìn ra và còn phải 
lên tiếng công nhận ngài trong sử sách Danh Nhân Thế Giới (The World 
Celebrity)   
 

        Hòa đồng tôn giáo:  Tổng Thống Ngô Đình Diệm có kỳ thị tôn giáo như 
giặc nằm vùng núp bóng tôn giáo lên án? - Xin hãy duyệt qua danh sách 
những cán bộ cao cấp nồng cốt trong Chính phủ của ngài… Từ Thủ 
Tướng, Tổng Trưởng, Bộ trưởng, các tướng lãnh … có mấy người là Công 
Giáo? mấy người là Phật Giáo, Cao Đài, Hòa Hảo, Lão Giáo, Khổng Giáo, 
Nho giáo???  Việt Nam Cộng Hòa cũng không riêng tư Bắc Trung Nam, 
không kỳ thị Chúa, Phật… chỉ quảng đại bao dung, dốc tâm xóa bỏ mọi dị 
biệt, lấy tình thương, tha thứ chiêu hiền đãi sỉ để rồi có biết bao người 
được ơn trở lại đạo (như TT Nền Đệ Nhị Cộng Hòa). Cũng không ít người 
phản đồ phản giáo và nối giáo cho giặc…!!!  Nếu có một vài đau thương 
giết chóc xảy ra trong chế độ, thì đó cũng chỉ là bảo vệ cho hòa bình, 
không đến nổi gọi là làm chiến tranh để phải có hàng trăm triệu người bị 
tiêu diệt, bị chôn sống mà không biết lý do…, để nhân loại phải kinh hoàng 
đến không dám thốt lên lời rên xiết cho tới ngày hôm nay… 

Chúng ta được uống nước, ắt còn nhớ nguồn, ăn quả còn nhớ kẻ trồng 
cây.  May mắn cho chúng ta, là những người đang Ăn Quả Tự Do, mà Hạt 
Giống Đầu Tiên Của Tự Do Độc Lập, là nó từ đất nước Hoa Kỳ được 
mang về ươm trồng cho Dân Tộc Việt, là do chính tay Tổng Thống Việt 
Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm.  Ngài là mẫu gương Người Lãnh đạo cho 
người Mỹ gốc Việt chúng ta noi theo. 
 Ngày nay con cháu hậu duệ chúng ta được huấn luyện xây dựng trong 
môi trường mà văn minh khoa học được đứng vào hàng đầu thế giới (có 
36 Tướng Tá Quân Lực Hoa Kỳ là Mỹ gốc Việt) hơn cả thời Tổng Thống 
Ngô Đình Diệm trú ẩn học tập nơi một Dòng Tu khó nghèo. 
  
 
 
 



5 
 

Dân tộc Việt hãy nương nhờ Ơn Chúa đứng lên, giúp tìm cho các thế hệ 
trẻ Một Lý Tưởng, Một Con Đường… Một Con Đường Cứu Nước như 
Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm đã LÀ...  
  
Dù không hành động được như Ngô Đình Diệm, ít nhất hãy sống Tinh 
Thần Ngô Đình Diệm, Tinh thần Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, 
Tinh thần Đức Tổng Giám Mục Philiphé Nguyễn Kim Điền… để ánh sáng 
công lý được soi chiếu qua các Lời, các bài giảng, bài nói về Sự Thật, về 
Sự Sống… cho những con người đang lưu vong ở giữa lòng thế giới 
quyền lực tối tăm, giữa nền văn minh sự chết, giữa lòng địch…  Và như 
thế, ai ai rồi cũng có cơ hội được học tập để góp tay chuộc lại quê hương 
xứ sở mà giặc đã bán đứng cho ác ma cộng sản. 
Nguyên Tuyết 
 

 Để tìm hiểu về hiện tình đất nước, để hỗ trợ những người 
như CHA THADEO NGUYỄN VĂN LÝ một cách hiệu quả hơn 

  
  

MỜI ĐỌC BÀI DƯỚI ĐÂY 

XIN MỞ ATTACHMENT 

Attachments area 

 


