Quách Thị Trang công cụ của Việt Cộng
phá nát Đệ nhất Việt Nam Cộng Hoà
Luật sư VNCH Nguyễn Văn Chức
Vụ Quách thị Trang và “Phật giáo đấu tranh” là vở kịch được VC dàn dựng
làm suy yếu nền đệ I VNCH vì hầu hết các cơ sở nằm vùng của VC tại miền
Nam VNCH đều bị chiến sách Ấp Chiến Lược của ông Ngô Đình Nhu phá
sạch và VC bị thiệt hại nặng nề vì chiến sách đấy, thế cho nên VC lợi dụng
Phật giáo và thầy chùa ni cô thân Cộng dựng chuyện Quach Thị Trang và
“Pháp Nạn” để làm suy yếu và dẫn đến cuộc đảo chánh TT Ngô Đình Diệm
ngày 1/11/1963

(trích báo VC về Quách Thị Trang)

Quang cảnh cuộc biểu tình ngày 25/08/1964 tưởng niệm 1 năm nữ sinh Quách
Thị Trang bị bắn chết với sự tham gia của nhiều đoàn thể, sinh viên học sinh Sài
Gòn kéo dài từ bùng binh Chợ Bến Thành đến tận Dinh Độc Lập (gần Thảo Cầm
Viên) nằm trên đường Thống Nhất
Chiều ngày 24-8-1963, Quách thị Trang nhận đuợc tin từ các lực lượng tranh
đấu báo cho biết,ngày mai 25-8-1963, sẽ có cuộc biểu tình tại chợ Bến Thành
(Sàigòn) .Trang dặn Yến , một người bạn thân thiết : “ ngày mai , tụi mình đi
biểu tình, nhưng không cho mẹ biết, vì sợ mẹ ngăn cản, chỉ cho chị Nhung, (chị
gái Trang) biết thôi”.
Đệm hôm ấy, Trang thao thức mãi không ngủ được. Trang nhớ lại ngày 20-8 vừa
qua, bọn Mỹ Diệm đã tiến công các chùa chiền, bắt cóc tăng ni và hàng vạn nhân
dân lao động, Phật giáo, lòng cảm thấy đau đớn cực độ.
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Sáng hôm sau, Trang dậy thật sớm đến nhà Yến rồi cả hai cùng đến chơ Bến
Thành. Đông đảo bà con lao động các giới và đồng bào Phật Tử đã tụ tập ở đó.
Bỗng nhiên từ hông chợ Bến Thành, đám đông người úa ra với một dải băng
khẩu hiệu mang dòng chữ đỏ chói:” Hãy giết chúng tôi đi! Đả đảo Ngô Đình
Diệm!”
Phía bên kia xuất hiện một số cảnh sát dã chiến gầm gừ với nhiều lựu đạn,,súng
liên thanh, phi tiễn...
Quách thị Trang xông lên phía trước và hô : “Đả đảo đàn áp”. Một loạt súng nổ.
Cô thiếu nữ trong chiếc áo dài mầu trắng tinh khiết ngã xuống mặt đường, máu
đỏ loang trước chợ Bến Thành. Bên cạnh Trang là tên cảnh sát ác ôn đang ôm
khẩu súng vừa giết người. Quách thi Trang, nữ sinh trung học Trường Sơn
Sàigòn hy sinh giữa lúc vừa tròn 15 tuổi. Tên tuổi Trang sống mãi trong lòng
mọi người. Anh chị em học sinh, sinh viên, tạc tượng nhớ cô nữ sinh đã hy sinh
tuổi trẻ đời mình cho độc lập, tự do của dân tộc.”

-- Trên đây là nguyên văn - nguyên văn, từ dấu phết dấu chấm dấu than-- bài
“Quách Thị Trang” Luật sư VNCH Nguyễn văn Chức
Trong cuộc biểu tình ngày 25-8-1975, Quách thị Trang đã tử nạn tại Bùng Binh
Chơ Bến Thành . Người bị tố cáo đã bắn chết Quách thị Trang là ông Cò
Khánh. Ông Khánh đã bị tòa sơ thẩm đại hình Sàigòn phạt về tội cố sát. Tôi
không nhớ ông đã bi phạt bao nhiêu năm tù, và luật sư nào đã cãi cho ông trước
toà sơ thẩm
Ông Khánh chống án. Ông yêu cầu tôi biện hộ cho ông trước tòa thượng thẩm.
Cái tin tôi nhận biện hộ cho ông Khánh trước tòa Thượng Thẩm, làm xôn xao
dư luận . Nhiều người khuyên tôi không nên cãi cho ông Khánh. Họ nói : tòa
Thượng Thẩm sẽ không thể đi ra ngoài sự thật. Sự thật đó, là: ông Khánh đã
bắn chết Quách thi Trang.
Phiên tòa Thượng Thẩm hôm đó, người đi xem khá đông. Chánh thẩm là cụ
Huỳnh Hiệp Thành. Chưởng lý là ông Nguyễn Mạnh Nhụ.
Thừa phát lại kêu tên bị can. Ông Khánh và tôi bước lên vành móng ngựa. Và
phiên tòa bắt đầu.
Tôi đặt ngay vấn đề tiên quyết ( question préjudicielle).Tôi yêu cầu tòa truyền
quật mồ Quách Thị Trang. Hàng ghế khán giả ở dưới ồn ào. Cụ Huỳnh Hiệp
Thành gõ búa truyền im lặng, rồi hỏi : tại sao phải quật mồ nạn nhân. Tôi lên
tiếng biện hộ. Cuối cùng, tòa đã truyền quât mồ Quách Thị Trang. Bài biện hộ
của tôi hôm đó rất ngắn, nhưng rất hùng biện .
Theo giấy chứng thương của bệnh viện Đô Thành thì Quách Thị Trang chết vì
bị một vật cứng (objet contondant) xuyên vào đầu., và vật cứng đó vẫn còn
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nằm trong đầu của nạn nhân. Giấy chứng thương của Tổng Y Viện Cộng Hòa
của tuớng Trần văn Đôn đưa cho tôi cũng xác nhận điều đó. Tôi yêu cầu tòa
truyền quật mồ nạn nhân để lấy cái vật cứng ấy ra, xem là cái gì. Nếu đó là một
viên đạn, thì viên đạn ấy thuộc loại súng nào ? Có thuộc loai súng mà bi can
Khánh mang trong người hôm dẹp biểu tình hay không. Và biết đâu viên đạn
đó đã không bay ra từ nòng súng của chính bọn Việt Cộng nằm vùng.
Bài biện hộ của tôi dài không đầy 8 phút. Sau khi nghị án, tòa đã chấp nhận lời
yêu cầu của tôi : truyền quật mồ Quách thị Trang.
Tôi nhớ mãi chuyện cách đây hơn 30 năm.
Đêm 26 tháng 3/1975 , tôi bị lưc lượng công an của bọn Thiệu Khiêm xông
vào nhà , xích tay , đem giam một nơi, đợi ngày đưa đi Côn Đảo.
Hai giờ rạng 27 - 4- 1975, tôi được Tỗng Thống Trần Văn Hương mang ra khỏi
tù. Trưa 27-4 tôi mang xe tới bệnh viện Grall rước mẹ tôi về nhà, để cùng đi
tỵ nạn. Lúc đó, mẹ tôi đã hơn 80 , lúc tỉnh lúc mê. Tôi thấy ông Khánh đứng
trên lầu, bên cạnh buồng mẹ tôi. Ông đến thăm một ngưới trong gia đình. Trông
thấy tôi, ông hỏi tôi đi đâu.
Rồi chính ông đã dìu mẹ tôi từ trên lầu bệnh viện xuống xe. Ông đặt mẹ tôi
trong xe, và nói trong nước mắt “ chúc mẹ đi bình an”.Cử chỉ ấy , suốt đời tôi
không quên.
Luật sư VNCH Nguyễn văn Chức
12 tháng 11. 2006
Nguồn:http://motgoctroi.com/DienDan/Dd_Chinhtri/Dd_CTri_05/QuachThiTrang/QTT_CongCuVC.h
tml

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại:
http://www.vietnamvanhien.org/NguyenVanChuc.html
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