Những nỗ lực quang phục xứ sở từ 1975

Nỗ lực của quân đội Miền Nam, với nhiều người, đã không thể tránh một
kết cuộc buồn trong ván cờ lịch sử giữa các siêu cường. Thời điểm xích
sắt của chiến xa Bắc Việt cày lên thảm cỏ Dinh Độc Lập cũng có thể là
thực tế cay đắng cho không ít người từng mang ảo tưởng về cộng sản.
Nhìn lại những năm tháng hậu chiến, ngay từ Tháng Năm 1975, hàng
trăm ngàn Quân Dân Cán Chính VNCH bị đưa đi "Học Tập Cải Tạo".
Trong số những người chịu tù đày miễn xét xử này, không ít đã chẳng
bao giờ trở lại.
Sang Tháng Giêng 1976, bức tượng Thương Tiếc -- biểu tượng linh
thiêng của xương máu người lính Miền Nam -- tại nghĩa trang quân đội
Biên Hoà bị giật đổ. Đến Tháng Ba 1976, hằng ngàn dân chúng, đa
phần phụ nữ, thanh niên, trẻ em trong các gia đình có liên hệ mật thiết
với chế độ VNCH, bị lùa vô rừng trong chương trình "Kinh Tế Mới" thảm
khốc. Hai đợt đổi tiền (Tháng Chín 1975 và Tháng Sáu 1978) khiến
hằng triệu dân chúng Miền Nam trắng tay. Nhà đương cuộc cộng sản
cũng mở cuộc trấn lột hằng ngàn cơ sở dinh thự, cả công quyền lẫn dân
sự của Miền Nam. Trong số này có Trung Tâm Đắc Lộ, một cơ sở tôn
giáo đắc lực trên đường Yên Đổ Quận 3 Sài Gòn, đã bị tịch thu, hoá
thành toà soạn một tờ báo của đoàn thanh niên cộng sản...
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Các chánh sách này khơi ngòi sự phản kháng ngay lập tức, và kéo dài
đến tận ngày nay. Đã 37 năm trôi qua, có lẽ cũng đủ, để xác nhận sự
bất phục rộng rãi của người Việt, tại quốc nội lẫn hải ngoại, đối với hệ
thống cai trị của đảng cộng sản -- biểu hiện qua vô số nỗ lực của nhiều
người, nhiều tổ chức, kháng cự lại Hà Nội, mở đường quang phục xứ
sở.
Sau ngày Miền Nam thất thủ
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Tháng Tám 1975, hai cựu sĩ quan quân đội Miền Nam Trần Học Hiệu và
Nguyễn Bá Đề lập "Lực Lượng Nhân Dân Vũ Trang Phục Quốc Việt
Nam". Chỉ với vài chục tay súng, họ đã gây nhiều khốn đốn cho lực
lượng cộng sản trú phòng vùng Xuân Lộc.
Tháng Hai 1976, xuất hiện "Mặt Trận Quốc Gia Giải Phóng Việt Nam",
gom góp hằng trăm người. Họ cắt đặt chỉ huy ở những cấp sư đoàn, dự
định đánh chiếm Sài Gòn và vùng phụ cận cuối năm 1976. Kế hoạch bất
thành, thủ lãnh nhóm này là giáo sư Trần Thanh Đình sau đó bị xử tử.
Tháng Ba 1976, kháng chiến quân thuộc tổ chức "Đệ Tam Cộng Hòa"
nổ bom ở Hồ Con Rùa, Quận I Sài Gòn. Vụ này đưa đến việc bắt bớ
hằng trăm nhân vật thức giả Sài Gòn, trong đó có thi sĩ Vũ Hoàng
Chương.
Cuộc phản kháng gây chấn động dư luận nhiều nhất khi đó có lẽ là vụ
nhóm "Dân Quân Phục Quốc" khởi nghĩa tại Nhà Thờ Vinh Sơn trên
đường Trần Quốc Toản, Sài Gòn. Tổ chức này do ông Nguyễn Việt
Hưng, một cựu sĩ quan quân đội Miền Nam cầm đầu. Chỉ vài tuần sau
ngày Miền Nam thất thủ, Nhà Thờ Vinh Sơn trở thành căn cứ bí mật của
Dân Quân Phục Quốc. Việc bại lộ, an ninh cộng sản vây hãm suốt mấy
ngày mới triệt hạ được vài chục tay súng. Thủ lãnh Nguyễn Việt Hưng
và vài linh mục đồng bạn bị tử hình, một số khác lãnh án khổ sai chung
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thân. Đây có thể là cuộc kháng cộng sớm sủa nhất, lớn nhất tại quốc
nội.
Từ các cuộc kháng cự trong vòng 1 năm sau ngày Miền Nam thất
thủ, có ít nhất 48 người bị xử tử.
Phản kháng ở quốc nội

Cuối năm 1976 đến đầu 1980, tiếp tục có nhiều tổ chức kháng cộng.
Đáng chú ý khởi nghĩa 1978 của "Mặt Trận Cứu Nguy Dân Tộc". Đứng
đầu là ông Huỳnh Long Sơn, một cựu sĩ quan Miền Nam. Tổ chức này
hoạt động trên vùng đồi núi tỉnh Bình Định, hạ sát một số cấp chỉ huy
của đảng cộng sản ở địa phương, khiến nhà đương cuộc một phen
khốn đốn.
Ở Huế năm 1978, có ông Phan Ngọc Lương, người của Đại Việt Cách
Mạng Đảng, cũng là cựu sĩ quan VNCH, đã mở cuộc kháng chiến phục
quốc tại Chín Hầm, quy tụ hằng trăm người. Khi việc vỡ lỡ, thủ lãnh
Phan Ngọc Lương và ít nhất 8 đồng bạn bị tử hình; 7 tù chung thân; vài
chục người lãnh án nặng nhẹ khác nhau.
Khác các phản kháng đầu tiên, những cuộc khởi nghĩa này được tổ
chức quy mô hơn, lan ra khỏi Sài Gòn, gây không ít bối rối cho nhà cầm
4

quyền cộng sản. Chúng có thể đã góp phần dọn đường cho những nỗ
lực phục quốc vào giai đoạn sau.
Phục quốc từ hải ngoại
Thập niên 1980 chứng kiến 3 nỗ lực phục quốc lớn. Đầu tiên là ông Võ
Đại Tôn từ Úc Châu - Australia. Ông là người thành lập tổ chức "Liên
Minh Quang Phục Việt Nam" và cũng từng phục vụ trong Quân Lực
VNCH. Năm 1980, ông tuyên bố chiến dịch "Người Về", đơn thân độc
mã mở đường trở lại quê hương, tham vọng nối kết các lực lượng phục
quốc. Ông bị sa cơ vào tháng 10-1981, trong vùng núi rừng biên giới
Lào-Việt, và thọ ngục cộng sản 10 năm liền. Ông Võ Đại Tôn là người
có các tiếp xúc với Tướng Vang Pao, thủ lãnh Kháng Chiến Lào Tự Do,
với mưu đồ kết hợp khối đồng minh, mở cuộc kháng chiến diệt cộng sản
trên toàn cõi Đông Dương.
Chính người của Tướng Vang Pao đã yểm trợ và hộ tống Võ Đại Tôn
trên đường trở lại quê nhà.

Võ Đại Tôn
Từ bên Pháp - France, có tổ chức của các ông Lê Quốc Túy và Mai Văn
Hạnh, mang tên gọi "Mặt Trận Thống Nhất Các Lực Lượng Yêu Nước
Giải Phóng Việt Nam". Trong nửa đầu thập niên 1980, họ lập căn cứ
kháng chiến trên đất Thái Lan, chiêu mộ nghĩa binh, tổ chức ít nhất 10
đợt hành quân xâm nhập về VN. Trong chuyến cuối cùng, đích thân ông
Mai Văn Hạnh chỉ huy, đã xảy ra đụng độ lớn ở Hà Tiên, gây thương
vong cho khoảng 120 tay súng trung thành với nhà cầm quyền cộng sản
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địa phương. (Phía đảng cộng sản có mặt công an Nguyễn Tấn Dũng,
ngày nay giữ ghế "thủ tướng" của Hà Nội). Từ cuộc chạm súng này,
nhiều tay súng kháng chiến hy sinh, toàn bộ ban tham mưu bị bắt. Ít
nhất 5 người bị tử hình, 3 tù chung thân, và nhiều người khác lãnh án tù
nặng nhẹ khác nhau. Trong số các kháng chiến quân sa cơ, có một tên
tuổi uy tín vang dội: cựu lãnh tụ sinh viên Paris Trần Văn Bá. Một người
nữa cũng thuộc đoàn quân phục quốc này là ông Trương Văn Sương,
người chịu tù đày 33 năm trong nhà lao đảng cộng sản, đến khi qua đời
năm 2010 vừa qua.

Lê Quốc Tuý
Từ Hoa Kỳ, có "Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam"
của cựu Đề Đốc Hoàng Cơ Minh. Tổ chức này thu hút một số nhân vật
lẫy lừng như cựu tư lịnh nhảy dù Lê Hồng, văn sĩ trẻ Võ Hoàng... Có lúc
uy tín "Mặt Trận" tột đỉnh, một phần nhờ đúng thời điểm tinh thần người
Việt lưu vong đang lên cao. Đây cũng là một tổ chức rất cương quyết và
kỷ luật. Từ đất Thailand, ông Hoàng Cơ Minh mở nhiều đợt "Đông Tiến",
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định đưa quân về lập chiến khu quốc nội. Trong đợt "Đông Tiến" cuối
cùng năm 1987, chính ông chỉ huy vài chục tay súng mở đường máu về
vùng cao nguyên Trung phần Việt Nam. Ông Hoàng Cơ Minh và đa
phần trong đoàn quân này hy sinh sau khoảng 1 tháng trời đánh nhau
với trinh sát cộng sản trong rừng rậm Nam Lào.
Cả 3 nỗ lực phục quốc lớn này đều xuất phát từ hải ngoại, chủ trương
xâm nhập quốc nội, dùng võ lực kết liễu nhà cầm quyền cộng sản. Ít
nhiều họ đều tận dụng tình cảnh quốc tế vào lúc Hà Nội bị cô lập sau
cuộc phiêu lưu quân sự sang Cam Bốt. Các nỗ lực bất thành, cũng như
chí khí của người kháng chiến phục quốc, có thể truyền kinh nghiệm cho
những phản kháng mang tính cách chánh trị, nặng phần lý luận vào giai
đoạn sau này.

Hoàng Cơ Minh
Nhiều khuynh hướng, 1 giải pháp
Có thể nói, từ năm 1988 trở về sau (trùng với thời điểm Hà Nội chấp
nhận triệt thoái khỏi Cam Bốt), hầu như không còn thấy các nỗ lực phục
quốc bằng võ lực có tổ chức quy mô nữa. Tuy nhiên, sự phản kháng
đường lối cộng sản không hề giảm, chỉ làm đậm thêm các vận động
ngầm, liên lỉ nhiều năm trước. Từ năm 1978, Bác Sĩ Nguyễn Đan Quế
và các đồng bạn trong "Mặt Trận Dân Tộc Tiến Bộ", một tổ chức tranh
đấu bất bạo động, đã bị bắt giam. Ra tù, ông mở "Cao Trào Nhân Bản"
tiếp tục cổ suý cho nhân quyền, bài xích nền độc tài cộng sản, đòi hỏi tự
do tuyển cử. Trong giới trí thức cùng thời, chọn ở lại VN sau 1975, còn
có Giáo Sư Đoàn Viết Hoạt. Ông xuất thân Đại học Vạn Hạnh cũ, cũng
chịu nhiều năm tù đày, biệt giam vì đối lập đảng cộng sản.
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Nguyễn Đan Quế
Bên Phật Giáo, có Hòa thượng Thích Quảng Độ can cường, không chịu
thoả hiệp. Hoà Thượng Thích Quảng Độ từng là Viện trưởng Viện Hóa
Đạo, hiện là Đệ Ngũ Tăng Thống của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam
Thống Nhất. Ông là vị lãnh tụ tinh thần tối cao của Phật Giáo phi quốc
doanh. Vì những hoạt động này, và nỗ lực khôi phục Giáo Hội Phật Giáo
VN Thống Nhất, trái ý đảng cộng sản, Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã
bị Hà Nội giam cầm nhiều năm. Ngược lại, ông cũng là nhân vật gây
được nhiều chú ý trong dư luận quốc tế, thậm chí đã hơn một lần được
đề cử cho giải Nobel Hòa Bình

Thích Quảng Độ
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Nối tiếp các nỗ lực tranh đấu phi bạo động, từ thập niên 1990 đến nay,
tại quốc nội và hải ngoại, liên tiếp có nhiều nhân vật ra mặt công khai,
bán công khai, hoặc bí mật, đối kháng hệ thống quyền lực của đảng
cộng sản VN. Dù lời hiệu triệu mỗi thời mỗi nơi có khác nhau ("tự do tôn
giáo", "công bằng, dân chủ", "bảo vệ dân oan", "giữ gìn biển đảo"...) có
thể thấy tất cả đều hướng về một giải pháp chánh trị căn bản: triệt hạ hệ
thống quyền lực của đảng cộng sản VN.
Thanh Dũng
<baotre online>
Nguồn: http://thoinaytexas.blogspot.com.au/2012/05/nhung-no-luc-quangphuc-xu-so-tu-1975.html

Lời người gửi bài:
Bài viết trên còn khiếm khuyết nhiều, vì tác giả chỉ ghi nhận được qua những
gì mà báo chí hay các cơ quan truyền thông phổ biến. Còn nhiều những nỗ lực
quang phục khác hoạt động “âm thầm” hay “bán công khai” nên tác giả và
công luận chưa biết.
Những nỗ lực cứu nguy dân tộc và quang phục quê hương khác đã và đang
không ngừng nghĩ bởi những công dân yêu nước chân chính và lương thiện
qua nhiều giải pháp như “Bất chiến tự nhiên thành”, ngoại vận, kinh tế vận và
văn hóa vận hay nói cách khác là các giải pháp có một mẫu số chung “Bất Bạo
Động”.
Kính cầu nguyện cho những nỗ lực cứu nguy dân tộc và quang phục quê
hương để thoát khỏi ách nô lệ của Hán nô và Hán tặc sớm thành đạt hầu mang
lại nền “An Lạc và Tự Chủ” ngàn đời của Việt tộc về với quê hương ngàn năm
Văn Hiến.
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