Tạp ghi

GIỮA HAI CỰU THÙ

Bộ trưởng quốc phòng Hoa Kỳ – Lloyd Austin – đã hoàn tất chuyến thăm Việt Nam ngày 29/7/2021.

ĐIỆP MỸ LINH
Thượng nghị sĩ John Sidney McCain III và Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa
Kỳ – Lloyd Austin – không đồng chủng; và ông Lloyd Austin lại mang
“mask”; nhưng tôi vẫn thấy được ánh mắt của ông Lloyd Austin “dừng
lại” nơi hai tay đưa cao trong tư thế đầu hàng trên bức tượng của ông
McCain – do cộng sản Việt Nam (csVN) dàng dựng với dụng ý phỉ báng
một sĩ quan cao cấp của Hải Quân Hoa Kỳ; về sau, vị sĩ quan này trở
thành Thượng Nghị Sĩ.
Về Thượng Nghị Sĩ John McCain, tôi đã viết hai bài; tôi không muốn
viết thêm. Nhưng, để những độc giả chưa đọc hai bài mà tôi đã viết về
ông McCain, tôi xin trích vài câu trong Wikipedia để dẫn chứng và giải
thích về thái độ của ông Lloyd Austin khi ông đến thăm nơi ông McCain
bị người csVN thể hiện được tất cả sự vô nhân tính và vô liêm sĩ khi bịa
đặt hành động đầu hàng của ông McCain.
Wikipedia viết, đại ý: “Trong phi vụ thứ 23 của ông McCain để thả bom
xuống Hà Nội, phi cơ A-4E Skyhawk bị hỏa tiễn của csVN bắn rơi tại Hà
Nội. Sau khi nhảy dù khỏi phi cơ, hai tay và một chân của ông McCain
bị gảy… Bị thương nặng như thế, khi đưa vào nhà tù Hỏa Lò, ông
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McCain không những không được csVN chữa trị mà còn bị csVN đánh
đập, tra tấn để khai thác tài liệu quân sự. Nhưng, khi biết được Bố của
ông McCain là một Tướng lãnh của Hải Quân Hoa Kỳ thì ông McCain
mới được bác sĩ của csVN khám nghiệm…” Nguyên văn câu xác định
trên Wikipedia là: “His wartime injuries left him permanently incapable
of raising his arms above his head.”
Link: https://en.wikipedia.org/wiki/John_McCain#Prisoner_of_war
Ngoài hành động bôi bát cá nhân một cách hạ cấp, nhà cầm quyền csVN
còn cho thấy trình độ dối trá, bịa đặc, dốt nát về Y Khoa của csVN đã lên
đến mứt thượng thừa. Thử hỏi, một người bị gảy hai tay, sau khi chữa
lành vết thương cũng vẫn không thể đưa hai tay qua khỏi đầu – theo
Wikipedia – thì làm thế nào người đó, ngay sau khi bị thương, suýt chết
đuối tại Hồ Tây, lại có thể đưa cả hai tay lên để đầu hàng?
Tôi nghĩ, câu hỏi của tôi cũng có thể là câu tự hỏi của ông Lloyd Austin
khi ông đứng trước tấm bia của ông McCain.
Theo BBC, 07/29/2021 – không thấy tên tác giả – Bộ Trưởng Quốc
Phòng Hoa Kỳ, Lloyd J. Austin III, cho biết: “Sáng nay, tôi có cuộc gặp
rất long trọng với Thủ Tướng Phạm Minh Chính. Chúng tôi đã thảo luận
một số vấn đề, trong đó có việc Hoa Kỳ cam kết giúp Việt Nam chiến đấu
chống dịch Covid-19. Chúng tôi cung cấp 5 triệu liều vaccine Moderna
cùng với 20 triệu đô-la hỗ trợ chống Covid-19.”
Tôi rất vui về tin này!
Nhưng, tiếp đến, vẫn BBC, 07/25/2021, không thấy tên tác giả, viết: “1,5
triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tài trợ đã đến Saigon tối 24/07/2021”.
Nhưng, gần cuối bài, tôi thấy câu này: “Trên trang Tổng Lãnh Sự Hoa
Kỳ tại Việt Nam, nhiều người bình luận bày tỏ sự cảm kích với chính phủ
Mỹ, số khác hoan nghênh và cho rằng sau bao nhiêu năm, Mỹ vẫn tiếp
tục ‘chuộc lỗi’ với người dân Việt Nam.”
Lúc nào người csVN cũng sống với căm thù cho nên chưa bao giờ người
csVN hiểu được “tinh thần mã thượng” của người Tây Phương. Đa số
người Tây Phương đánh nhau “chí chóe”, xong, thì thôi, bắt tay nhau.
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Còn người csVN, đưa tay ra nhận sự yểm trợ của Mỹ rồi quay lại ra lệnh
cho dư luận viên lên án, kết tội Hoa Kỳ!
Có phải người csVN muốn gián tiếp khơi lại sự kiện Mỹ Lai để bảo rằng
Hoa Kỳ muốn “chuộc lỗi” với người dân Việt Nam hay không?
Nếu người csVN nghĩ rằng Hoa Kỳ “chuộc lỗi” với người Việt Nam về
sự kiện Mỹ Lai thì đảng và người csVN đã bao giờ “chuộc lỗi” với người
Việt Nam về trận tổng công kích Mậu Thân, 1968; trận vượt sông Bến
Hải vào mùa Hè 1972; trận thôn tính miền Nam năm 1975 chưa? Đã bao
giờ người csVN “chuộc lỗi” với người Việt Nam vì đã bắt thanh niên,
thiếu nữ miền Bắc “xẻ Trường Sơn” khắc vào người “sinh Bắc Tử Nam”
để thiu rụi cả mấy triệu thanh niên, thiếu nữ miền Bắc chưa? Đã bao giờ
người csVN “chuộc lỗi” với người Việt Nam về những trận pháo kích
bằng hỏa tiễn vào trường học và bệnh viện tại miền Nam Việt Nam chưa?
Đã bao giờ người csVN “chuộc lỗi” với người Việt Nam về những trận
pháo kích điên cuồng, dai dẳng, liên tục, chính xác, nhắm ngay vào
những đoàn người miền Trung chạy dọc bờ biển để chờ tàu Hải Quân
Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) đón, đưa về nơi an toàn hay chưa?
Nếu Mỹ “chuộc lỗi” với người dân Việt Nam thì tướng csVN Võ
Nguyên Giáp đã bao giờ “chuộc lỗi” với người Việt Nam về việc tướng
Võ Nguyên Giáp đã học chiến thuật “biển người” của Trung cộng để đưa
không biết bao nhiêu ngàn thanh niên, thiếu nữ miền Bắc vào “chết mất
xác” trên chiến trường miền Nam hay chưa?
Tại chiến trường miền Nam, mỗi khi tháp tùng các cuộc hành quân hỗn
hợp giải cứu các đồn Nghĩa Quân bị Việt cộng – viết tắt của danh xưng
csVN – vây hãm, tôi đã thấy rõ sự ác độc, dã man và tàn bạo của chiến
thuật “biển người”. Tôi ngầm thắc mắc, làm thế nào Việt cộng có được
các loại vũ khí tối tân như hỏa tiễn 120 ly, B40, B41?
Hôm nay, nhân viết bài này, tìm tài liệu, tôi thấy: “…1949 … The Viet
Minh drive the French from the border region and begin to receive large
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amounts of weapons from the Soviet Union and China. The weapons
transform the Viet Minh from an irregular large-scale insurgency into a
conventional
army…”
Link:
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_in_the_Vietnam_War
Thì ra csVN đã được Tàu cộng và Nga Sô viện trợ từ năm 1949! Thế mà
csVN, trong Wikipedia tiếng Việt lại viết như thế này: “…Ngoài ra, do
thiếu vũ khí, nên lực lượng du kích và Quân Giải phóng miền Nam còn
sử dụng một số vũ khí tự chế từ xưa như cung, nỏ, bẫy chông... Thậm chí
tài liệu Hoa Kỳ đã ghi nhận những trường hợp trực thăng của họ bị bắn
rơi
bởi
cung
nỏ
của
du
kích
Việt
Nam”.
Link:https://vi.wikipedia.org/wiki/Danh_s%C3%A1ch_v%C5%A9_kh%
C3%AD_s%E1%BB%AD_d%E1%BB%A5ng_trong_Chi%E1%BA%B
Fn_tranh_Vi%E1%BB%87t_Nam
Vào thời Chiến Tranh Việt Nam, nhân loại đang ở vào thế kỷ thứ 20 mà
còn có chuyện cung nỏ bắn hạ được trực thăng ư? Trực thăng của Mỹ
được làm bằng giấy à? Trước 1975, những khi giang đỉnh ghé làng, thủy
thủ VNCH tặng đường, dầu ăn, cơm sấy cho dân làng, tôi được người
dân cho hay rằng csVN tuyên truyền là chiến hạm và chiến đỉnh của Hải
Quân VNCH làm bằng giấy. Thủy thủ đoàn và tôi đã cười “bể bụng”!
Chuyện hầm chông thì có thật. Thời gian Giang Đoàn 26 Xung Phong
hành quân dài hạn tại U Minh, Chương Thiện, tôi đã nghe các vị Quận
Trưởng thuật lại hoặc là chiến đỉnh được phái tới để đưa nạn nhân bị sập
hầm chông đi bệnh viện cấp cứu; nhưng vẫn không thể cứu sống được, vì
bị nhiễm trùng và mất máu quá nhiều! Theo tôi, hầm chông là một hình
thức đánh lén hết sức vô nhân đạo. Hậu quả của chiến thuật đánh lén
bằng hầm chông là: Nhiều trẻ em chăn trâu, chăn bò vì sơ ý, vì không
biết cũng như nhiều cụ Bà, cụ Ông, “Mẹ hoặc Bố của liệt sĩ anh hùng” vì
già, quên, không biết, bị lọt xuống hầm chông, chết; khi người nhà tìm ra
thì đã quá muộn!
Trong thời gian theo Ba tôi ra “vùng giải phóng” để Ba tôi thực hiện ý
nguyện chống Tây, tôi đã thấy và được Ba tôi giải thích về cách Việt
Minh – tiền thân của csVN – áp đặt và thi hành các chiến dịch như “bần
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cùng hóa nhân dân”, “tiêu thổ kháng chiến”, “bài trừ phong kiến”, với
chủ đề tam vô: “Vô gia đình’, “vô Tổ Quốc”, “vô tôn giáo”.
Bây giờ, nhờ thủ thuật gian manh, dối trá và bạo lực, người csVN đã và
đang đi ngược lại với những gì mà đảng và người csVN từng cổ võ và áp
đặt cho dân chúng trong thời kháng chiến – ngoại trừ chủ đề “vô Tổ
Quốc”; vì người Tàu đã và đang chiếm nhiều địa thế quân sự rất quan
trọng trên lãnh thổ Việt Nam. Nhờ vậy, ngày nay, người csVN được thụ
hưởng tất cả những hoan lạc trên hành tinh này trong khi người dân Việt
Nam vẫn ngụp lặn trong đói nghèo và tự chống chọi với tai ương!
Sau đây là tin điễn hình trên vài tờ báo online.
Báo Quảng Bình, 06/05/21: “Những năm gần đây, tình trạng sạt lở bờ
sông, bờ biển trên địa bàn tỉnh ngày càng diễn biến phức tạp, gia tăng về
cả phạm vi và mức độ sạt lở. Tình trạng sạt lở không chỉ gây mất đất sản
xuất, biến đổi dòng chảy mà còn đe dọa tài sản, tính mạng của người
dân…”
Báo Lao Động, 03/06/21: “Sạt lở nghiêm trọng bên bờ sông Lô.
Đoạn sạt lở có chiều dài khoảng 450m, cuốn trôi hàng nghìn mét đất sản
xuất…”
Thông Tấn Xã Việt Nam, 08/03/21: “Sông Thạch Hãn – con sông lớn
nhất ở tỉnh Quảng Trị đã và đang bị sạt lở nghiêm trọng và phức tạp,
sau đợt mưa lũ lịch sử hồi cuối năm 2020 và tình trạng khai thác cát sỏi
trái phép…”
Bảng tin của Thanh Liêm, TTXVN 13:38' - 04/07/2021, trên BNEWS:
“Sạt lở tại sông Trà Nóc, Cần Thơ. Đoạn sông Trà Nóc chảy qua địa
bàn khu vực 2, phường Trà An (Tp Cần Thơ) từ đầu năm 2020 đến nay
đã xảy ra 5 đợt sạt lở, làm sụp đổ và ảnh hưởng gần 40 căn nhà.”
Đọc qua những bảng tin trên, tôi tự hỏi: Lẽ nào chủ tịch nước Nguyễn
Xuân Phúc bận lo đón tiếp các chính khách ngoại quốc như Bộ trưởng
quốc phòng Hoa Kỳ, Lloyd Austin và Phó Tổng Thống Hoa Kỳ –
Kamala Harris, sẽ viếng thăm Singapore và Vietnam vào tháng Tám năm
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2021 – mà không có thì giờ đọc báo cáo về tình trạng đáng thương của
người dân quê Việt Nam?
Có thể chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang bận tâm suy nghĩ, lo âu,
không biết có nên trực tiếp tiếp đón Phó Tổng Thống Kamala Harris hay
là khai bệnh, đi ngoại quốc chữa bệnh; bởi vì, theo báo CNBC online
ngày 30/07/2021, lúc 12:33PM, tác giả Annika Kim, thì: “Vice President
Kamala Harris to visit Vietnam and Singapore amid tensions with China.
Link: https://www.cnbc.com/2021/07/30/vice-president-kamala-harristo-visit-vietnam-and-singapore.html
Tôi có thể hiểu được sự âu lo của ông Nguyễn Xuân Phúc; bởi vì, từ bấy
lâu nay, “cái gì dính dấp” đến China thì người csVN sợ lắm, luôn tìm
cách tránh né!
Để xem ông Nguyễn Xuân Phúc có dám mạnh dạn tổ chức và trực tiếp
đón tiếp Nữ Phó Tổng Thống Hoa Kỳ hay là ông Nguyễn Xuân Phúc –
vì sợ mếch lòng chàng láng giềng tham lam, hiếu chiến và đầy thủ đoạn,
Xi Jinping – sẽ tìm cách “vắng mặt hợp pháp” để khỏi phải trực diện với
tình huống “khó đỡ”!
Tôi xin chấm dứt bài viết tại đây để chờ xem thái độ và hành động của
ông Nguyễn Xuân Phúc cùng đảng csVN về sự chọn lựa giữa Hoa Kỳ –
kẻ cựu thù của đảng csVN – và Trung cộng, kẻ thù truyền kiếp của người
Việt Nam yêu nước!
ĐIỆP MỸ LINH
https://www.diepmylinh.com/
Kính mời đọc thêm những truyện khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/diepmylinh.html
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