Huyền sử phế đế cuộc trưng cầu dân ý năm 1955
Lời tác giả:
Đây bài "Tâm Sự Phế Đế" chót để nhớ cuộc trưng cầu dân ý năm 1955.
Riêng thành kính dâng lên Đức Ngài ở cõi thiên thu...
Bài viết này chỉ là lời riêng mộc mạc của một kẻ hậu sinh để tưởng niệm
nỗi niềm sâu kín xót xa mà tiền nhân có thể từng kinh qua...
Nói về cuộc trưng cầu dân ý năm 1955 thì có bao nhiêu là tài liệu khảo cứu cũ,
mới mà chắc chắn rằng chúng ta mấy ai tham khảo hết được và cá nhân nhỏ
bé chúng tôi cũng thế thôi. Tuy vậy, qua một số điều đã học, đã đọc, đã tham
cứu và xuyên suốt được thì chúng tôi thấy rằng có một số dử kiện ghi nhận,
tóm tắt như sau:
Ngài là một vị vua hiền, nắm vương quyền thực sự năm 1932 (19 tuổi). Tuy
vậy, Ngài có đầy đũ viễn kiến để đòi hỏi độc lập và nền tự chủ từ tay thực dân
Pháp, nhưng Ngài lại là một vị vua hiền, quá hiền giữa thế cuộc hỗn mang và
đường lối hành động của Ngài là đường lối vương đạo, quang minh chính đại,
không chấp nhận sự hy sinh xương máu của thần dân vốn đã tận cùng của
mọi thống khổ (có thể Ngài bị ảnh hưởng rất lớn từ Thánh Gandhi chăng?).
Ngài quả rõ đầy phong cách quân vương, trí giả, mẫu mực, uy nghi, rạng rỡ,
tướng mạo long hành hổ bộ,... cho dù trong nghịch cảnh nào cũng lấy đạo
nghĩa công chính để hành xử và hình như là Ngài chưa từng nặng lời trách
móc một ai dưới quyền trong suốt cả một đời đã kín đáo, âm thầm, nhẫn
nhục nhưng kiên gan tranh đấu, đòi hỏi độc lập - tự do cho nước cho dân...

Lê-Thụy-Chi

khanh hề!
đau lòng trẫm lắm khanh ơi
trẫm đây như kẻ chết rồi từ lâu
ai làm nên cuộc bể dâu
vùi sâu xã tắc đượm mầu tang thương
con dân luống những đọan trường
khóc than óan hận bốn phương đất trời...
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chao ơi!...
trẫm còn mặt mũi nào để sống trên đời
cũng chẳng còn mặt mũi nào để chết...
chết ư?
ừ chết!
"nhân sinh tự cổ thùy vô tử"
nhưng giữa cuộc thế gian muôn đời nào hẳn chết là hết?
hãy còn đó những đấng minh vương xưa rất trẻ tuổi nhưng kiên cường,
bất khuất, oanh liệt
các Ngài vẫn âm thầm sống kiếp bị lưu đày bên trời tây oan nghiệt...
thêm nữa,
chết rồi về chốn suối vàng
trẫm làm sao dám gặp mặt những đấng tiên vương
cùng bao hồn thiêng anh hùng liệt sĩ
cả một đời tận tụy hy sinh cho đất nước này thiên thu kỳ vĩ...
khanh à!
quả nhân đây đã cạn nguồn suy nghĩ...
ờ! nì!
trẫm dường như đã hóa điên rồi hỉ!?
trên đó tề rõ ràng là một vầng trăng
răng trăng không tròn? trăng không rạng rỡ?
mà là một vầng trăng tối tăm thống khổ!
một vầng trăng máu đỏ!
còn những bầy sao thì khóc cười, lọan cuồng, lố nhố
thì thầm rỉ tai những điều lạ quá
chỉ chỏ cho nhau coi mặt đứa ngu vương
đứa ngu vương quá đổi tầm thường
chẳng cựa quậy làm được kế sách chi từng mong ước
họ bức bách hô hào thiên hạ gào thét, sỉ nhục lăng mạ trẫm là bù nhìn
bạc nhược
phải đả đảo, truất phế và như thế cuối cùng có chuyện chi mà họ không
làm được...
họ ư?
họ là thực dân xâm lăng, dã man, tham tàn, bóc lột
họ là cọng sản cuồng tín, duy vật, hoang tưởng, bạo tàn
họ là siêu cường đầy thế lực, thế quyền và đầy mưu lược thâm hiểm áp
đặt thế gian
họ là quần thần cam tâm mãi quốc, trục lợi, gian tham...
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ôi! quanh trẫm chừ không còn mấy đấng thâm sư hùng tài đại lược, kinh
bang tế thế...
quả trẫm vô phúc nên cũng đáng làm đứa ngu vương phế đế...
lịch sử đích truyền rồi sẽ công đạo luận tội trẫm thôi
trẫm không mong được ghi nhớ chi cho dù đã không hề buông xuôi
mà đã thật sự âm thầm nỗ lực vì nước vì dân kiên gan tranh đấu

suốt cả một đời...
đời ơi!
đời cạn nước mắt rồi!...
khâm thử

Lê-Thụy-Chi
Phụ chú: để thay lời ghi chú, dưới đây là một số hình copied từ wiki:
H1. Hòang Đế Bảo Đại
H2. Nam Phương Hòang Hậu (Nguyễn Hữu Thị Lan 1914 -1963)
H3. Vua Bảo Đại (Nguyễn Phước Vĩnh Thụy 1913-1997)
và quan thượng thư bộ lại Ngô Đình Diệm ( 1897-1963)
(Cụ Diệm lớn hơn vua Bảo Đại 16 tuổi). Cũng có nơi ghi Cụ Diệm sinh năm 1901(?).
H4. Vua Bảo Đại ban hành sắc lệnh "Cải Cách Điền Địa" năm 1949
(Pháp bắt đầu trao trả độc lập cho Quốc gia Việt Nam, État Du Viêt Nam).
H5. Phong trào đả đảo truất phế Bảo Đại và chiến dịch suy tôn Ngô Tổng Thống
H6. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý, "xanh bỏ xuống giỏ, đỏ bỏ vô thùng",
Cụ Diệm được 98.2% - Bảo Đại được khỏang 1 %.
H7. Ngô triều tam kiệt: Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Đức Cha Ngô Đình Thục
và Cụ Cố Vấn Ngô Đình Nhu
H8. Cụ cố vấn Ngô Đình Nhu (1910-1963).
H9. Bà cố vấn Ngô Đình Nhu 1 (1924-2011).
H10. Bà cố vấn Ngô Đình Nhu 2
(bà Trần Lệ Xuân 1924-2011).
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