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THAY LỜI TỰA
Nhằm mục đích truy tìm nguyên nhân gây nên cuộc chiến kéo dài 30 năm
(1945-1975). Cuộc chiến này đã mang lại tai họa khủng khiếp cho quốc gia dân
tộc. Hàng triệu người đã chết một cách oan ức, tức tưởi. Ðất nước lâm vào cảnh
điêu tàn – Dân tộc lâm vào sự bất hạnh.
Cuộc chiến kết thúc, qua biến cố 30-4-1975 đã gây chấn động kinh hoàng cho hai
miền Nam Bắc Việt Nam nói riêng và cho cả thế giới nói chung.
Miền Bắc người dân sống dưới chế độ độc tài, Ðảng trị của Tập đoàn Hồ Chí
Minh, chịu cảnh đau khổ, uất hận, cá chậu, chim lồng nên hướng về Miền Nam
với hy vọng sẽ có ngày đem lại ánh sáng tự do. Nhưng qua biến cố 30-4-1975,
niềm hy vọng đã biến thành tuyệt vọng.
Miền Nam phải trả bằng máu, nước mắt vì khổ nhục, đau thương do người Cộng
sản Miền Bắc gây nên.
Hồ Chí Minh thường rêu rao : “Ðồng bào ruột thịt Miền Nam – Miền Nam trong
trái tim tôi”.
Thế mà Tập đoàn Hồ Chí Minh lại phủ lên đầu người Miền Nam với danh từ
thâm độc “Ngụy Quân, Ngụy Quyền, Ngụy Dân, Tay sai Ðế quốc Mỹ, Tư sản
phản động…” rồi ra tay đàn áp, cướp đoạt tài sản, bỏ tù vô thời hạn với danh
nghĩa “Học tập cải tạo”, đày đi rừng thiêng nước độc với danh nghĩa “Vùng kinh
tế mới”, Cướp của ban ngày với thủ đoạn đổi tiền, đánh Tư sản…
Danh từ giải phóng Miền Nam nhằm đánh lừa dư luận, trên thực tế chỉ là sự thi
hành chính sách xâm lăng, trả thù, cướp của kinh tởm chưa từng có của Tập đoàn
CS Hà Nội.
Người dân chỉ còn con đường trốn chạy, thoát thân tìm tự do bất chấp đến mạng
sống của chính mình. Trên đường tìm tự do là phải chấp nhận sự chết: Chết vì
Công an, Bộ đội Cộng sản bắn trên đường vượt biên, chết vì bị tù về tội vượt
biên, chết vì đói, chết vì khát, chết trong rừng, chết trên biển, chết vì hải tặc, chết
vì sơn lâm thảo khấu, chết vì bị hãm hiếp…
Thế giới đã chấn động trước sự chết chóc thảm khốc ghê rợn trên đường tìm tự
do của hàng triệu người Việt Nam.
Nhìn lại các biến cố năm 1945 Hồ Chí Minh cướp quyền, gây ra cuộc chiến Việt
– Pháp kéo dài gần 10 năm rồi năm 1954, Hồ Chí Minh lại thỏa hiệp với Thực
dân Pháp chia đôi đất nước (Biến cố 1954 đã gây nên cảnh chia ly, trên một triệu
người Miền Bắc chạy vào Miền Nam tìm Tự do).
Năm 1968, Hồ Chí Minh ra mật lệnh qua các câu thơ chúc Tết Mậu Thân để tàn
phá, chém giết người Miền Nam, nhất là tại Cố đô Huế hàng ngàn người dân vô
tội đã bị chôn sống.
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Thất bại trong cuộc Tổng tấn công vào dịp hưu chiến Tết Mậu Thân (1968), Hồ
Chí Minh lâm vào bệnh thất chí vì không chiếm được Miền Nam, nên trước khi
chết Hồ Chí Minh trăn trối di chúc với Tập đoàn phản dân, hại nước; tiêu biểu
qua các tên: Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Ðức Thọ, Phạm Văn Ðồng (tên Thủ
tướng ký văn bản bán nước cho Trung Cộng năm 1958 nên nay Trung Cộng ngang
nhiên xâm chiếm các đảo Hoàng Sa, Trường Sa), Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng,
Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh… tiếp tục đánh phá Miền Nam đến năm 1973 phải ký
Hiệp định ngưng chiến tại Paris. Lợi dụng sự ngưng chiến, phá bỏ Hiệp định đã
tự mình ký kết. Tập đoàn Cộng sản Bắc Việt xua quân xâm lăng Miền Nam kết
thúc vào ngày 30-4-1975.
Các biến cố gây nên cảnh Ðiêu tàn cho đất nước và sự Bất hạnh cho dân tộc Việt
Nam, đều do Hồ Chí Minh chủ mưu.
Thế mà năm 1987, do sự tuyên truyền xuyên tạc, đầu độc của Cộng sản Việt Nam,
Cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc quyết định vinh danh Hồ Chí Minh là
một nhà “Văn hóa dân tộc” vào ngày 19-05-1990 nhân dịp 100 năm ra đời của
Hồ Chí Minh (19-05-1890 đến 19-05-1990). Quyết định này đã làm cho người
Việt tỵ nạn Cộng sản trên khắp thế giới phẫn nộ quyết liệt chống đối Cơ quan
UNESCO bằng các tài liệu trưng dẫn để chứng minh rằng Hồ Chí Minh đích thực
là tội đồ của dân tộc Việt Nam.
Ðông đảo độc giả đã đóng góp tài liệu chống đối Cơ quan UNESCO trên Tuần
báo Chuông Sàigòn do tôi làm Chủ nhiệm, kiêm Chủ bút. Tôi liền quyết định cho
khởi đăng loạt bài lên án Hồ Chí Minh và các bài viết đều được gởi đến Cơ quan
UNESCO từ năm 1987 đến năm 1990. Sau đó tôi đã cho in thành sách với tựa đề
“Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh”.
Với sự chống đối quyết liệt của Người Việt Tỵ nạn Cộng sản qua các tài liệu
trưng dẫn, một biến cố làm cho thế giới chấn động, Cộng sản Ðông Âu sụp đổ.
Ngày 09-11-1989, bức tường ô nhục Bá Linh bị dân chúng Ðức đập phá, san
bằng. Thấy rõ sự sai lầm, Cơ quan UNESCO đành phải hủy bỏ việc tổ chức vinh
danh Hồ Chí Minh.
Các biến cố tiếp diễn xảy ra nhất là ngay tại Thủ đô Mạc Tư Khoa, cái nôi cách
mạng, quê hương của Lenine, người dân Nga cũng đứng lên đòi xóa bỏ Chủ nghĩa
Cộng sản.
Sau khi nước Ðức thống nhất, Tây Ðức đã quyết định chi viện cho Ðông Ðức
hàng trăm tỷ đồng để cứu giúp Ðông Ðức thoát cảnh nghèo đói, lạc hậu do Cộng
sản cai trị kéo dài trên 40 năm. Hai miền Ðông Tây nước Ðức thống nhất trong
đoàn tụ và hạnh phúc.
Trái lại sự thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam trong chia ly, khổ đau, thù
hận do Cộng sản gây nên với chính sách trả thù ghê gớm và cướp đoạt tài sản của
người dân Miền Nam một cách trắng trợn.
-3-

Tập đoàn Cộng sản Việt Nam tiếp tục gây nên cảnh Ðiêu tàn – Bất hạnh trên toàn
lãnh thổ Việt Nam dù chiến tranh đã chấm dứt.
Cuốn Việt Nam Ðiêu tàn – Bất hạnh nói lên sự uất hận, oan khiên, nghiệt ngã, tủi
hờn của những chiến sĩ đã hy sinh và các thương phế binh đã mất đi một phần
thân thể trong cuộc chiến với mục đích đem lại Ðộc lập cho đất nước và Hạnh
phúc cho dân tộc nhưng đã bị phản bội.
Ðất nước Việt Nam vẫn điêu tàn, còn bị cắt xén cho Trung Cộng và bán cho ngoại
bang làm cơ sở kinh doanh.
Dân tộc Việt Nam vẫn bất hạnh, đau khổ và nhục nhã, người dân phải đem thân
đi bán, cho ngoại bang, nói rõ hơn là làm nô lệ cho ngoại bang khai thác sức lao
động và tình dục.
Ðáng ra, Việt Nam phải là một con rồng sánh vai với các nước trong vùng vì đầu
thập niên năm 1960, Sàigòn được mệnh danh “Hòn ngọc Viễn Ðông”, hơn thế
nữa Việt Nam có bờ biển dài từ Nam chí Bắc, có nhiều tài nguyên thiên nhiên
“Tiền rừng bạc biển”, thêm vào yếu tố căn bản là người Việt Nam thông minh,
hiếu học, cần cù chịu khó làm việc.
Với các điều thuận lợi nêu trên, Việt Nam phải là một quốc gia Dân giàu – Nước
mạnh.
Nhưng vì Tập đoàn Cộng sản Việt Nam ngu xuẩn, mù quáng, vẫn tôn thờ Chủ
nghĩa ngoại lai lạc hậu, lỗi thời Mác Lenine qua đường lối Kinh tế Thị trường lại
chấp vá theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa.
Nên sau 33 năm cai trị cả nước (1975-2008) :
– Ðất nước Việt Nam vẫn Ðiêu tàn.
– Dân tộc Việt Nam vẫn Bất hạnh.
Tác phẩm VIỆT NAM ÐIÊU TÀN BẤT HẠNH xin được đóng góp lý do tại
sao đất nước điêu tàn, dân tộc bất hạnh. Tác giả mong ước rằng, mai đây khi chế
độ Cộng sản bị giải thể, bất cứ cá nhân hay Ðảng phái nào có cơ duyên lèo lái
lãnh đạo quốc gia Việt Nam thì nên tâm niệm rằng:
Chỉ có Chủ nghĩa dân tộc, lấy sức mạnh từ dân tộc mới giữ được chủ quyền quốc
gia và sự vẹn toàn của lãnh thổ mới đem lại Tự do – Dân chủ – Hạnh phúc thật
sự cho Dân tộc.
Dựa vào chủ thuyết, thế lực ngoại bang dưới bất cứ hình thức nào cũng chỉ đưa
Ðất nước đến Ðiêu tàn và Dân tộc đến Bất hạnh mà thôi.
Nguyễn Thuyên
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Lời Nói Đầu
Khi Mạng ‘Minh Triết Việt’ ra mắt tháng rồi, có một số ‘trục trặc kỹ thuật’
ngoài ý muốn của chúng tôi, nên luôn tiện đây chúng tôi xin thành thật Cáo Lỗi
cùng tất cả Quý Độc Giả về vấn đề vừa nêu. Riêng đối với tác giả Nguyễn
Thuyên, chúng tôi cũng xin Tác Giả thứ lỗi cho : vì sơ suất kỹ thuật, chúng tôi
đã không đăng trọn bài viết dưới đây vào tháng trước. Vậy xin được đăng lại bài
viết của nhà báo Nguyễn Thuyên cho tháng này.
Trân Trọng,
BBT ‘Minh Triết Việt”
Nhằm mục đích truy tìm nguyên nhân gây nên cuộc chiến kéo dài 30 năm (19451975). Cuộc chiến này đã mang lại tai họa khủng khiếp cho quốc gia dân tộc.
Hàng triệu người đã chết một cách oan ức, tức tưởi. Ðất nước lâm vào cảnh điêu
tàn – Dân tộc lâm vào sự bất hạnh.
Cuộc chiến kết thúc, qua biến cố 30-4-1975 đã gây chấn động kinh hoàng cho hai
miền Nam Bắc Việt Nam nói riêng và cho cả thế giới nói chung.
Miền Bắc người dân sống dưới chế độ độc tài, Ðảng trị của Tập đoàn Hồ Chí
Minh, chịu cảnh đau khổ, uất hận, cá chậu, chim lồng nên hướng về Miền Nam
với hy vọng sẽ có ngày đem lại ánh sáng tự do. Nhưng qua biến cố 30-4-1975,
niềm hy vọng đã biến thành tuyệt vọng.
Miền Nam phải trả bằng máu, nước mắt vì khổ nhục, đau thương do người Cộng
sản Miền Bắc gây nên.
Hồ Chí Minh thường rêu rao : “Ðồng bào ruột thịt Miền Nam – Miền Nam trong
trái tim tôi”.
Thế mà Tập đoàn Hồ Chí Minh lại phủ lên đầu người Miền Nam với danh từ thâm
độc “Ngụy Quân, Ngụy Quyền, Ngụy Dân, Tay sai Ðế quốc Mỹ, Tư sản phản
động…” rồi ra tay đàn áp, cướp đoạt tài sản, bỏ tù vô thời hạn với danh nghĩa
“Học tập cải tạo”, đày đi rừng thiêng nước độc với danh nghĩa “Vùng kinh tế
mới”, Cướp của ban ngày với thủ đoạn đổi tiền, đánh Tư sản…
Danh từ giải phóng Miền Nam nhằm đánh lừa dư luận, trên thực tế chỉ là sự thi
hành chính sách xâm lăng, trả thù, cướp của kinh tởm chưa từng có của Tập đoàn
CS Hà Nội.
Người dân chỉ còn con đường trốn chạy, thoát thân tìm tự do bất chấp đến mạng
sống của chính mình. Trên đường tìm tự do là phải chấp nhận sự chết: Chết vì
Công an, Bộ đội Cộng sản bắn trên đường vượt biên, chết vì bị tù về tội vượt
biên, chết vì đói, chết vì khát, chết trong rừng, chết trên biển, chết vì hải tặc, chết
vì sơn lâm thảo khấu, chết vì bị hãm hiếp…
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Thế giới đã chấn động trước sự chết chóc thảm khốc ghê rợn trên đường tìm tự
do của hàng triệu người Việt Nam.
Nhìn lại các biến cố năm 1945 Hồ Chí Minh cướp quyền, gây ra cuộc chiến Việt
– Pháp kéo dài gần 10 năm rồi năm 1954, Hồ Chí Minh lại thỏa hiệp với Thực
dân Pháp chia đôi đất nước (Biến cố 1954 đã gây nên cảnh chia ly, trên một triệu
người Miền Bắc chạy vào Miền Nam tìm Tự do).
Năm 1968, Hồ Chí Minh ra mật lệnh qua các câu thơ chúc Tết Mậu Thân để tàn
phá, chém giết người Miền Nam, nhất là tại Cố đô Huế hàng ngàn người dân vô
tội đã bị chôn sống.
Thất bại trong cuộc Tổng tấn công vào dịp hưu chiến Tết Mậu Thân (1968), Hồ
Chí Minh lâm vào bệnh thất chí vì không chiếm được Miền Nam, nên trước khi
chết Hồ Chí Minh trăn trối di chúc với Tập đoàn phản dân, hại nước; tiêu biểu
qua các tên: Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Ðức Thọ, Phạm Văn Ðồng (tên Thủ
tướng ký văn bản bán nước cho Trung Cộng năm 1958 nên nay Trung Cộng ngang
nhiên xâm chiếm các đảo Hoàng Sa, Trường Sa), Võ Nguyên Giáp, Phạm Hùng,
Ðỗ Mười, Lê Ðức Anh… tiếp tục đánh phá Miền Nam đến năm 1973 phải ký
Hiệp định ngưng chiến tại Paris. Lợi dụng sự ngưng chiến, phá bỏ Hiệp định đã
tự mình ký kết. Tập đoàn Cộng sản Bắc Việt xua quân xâm lăng Miền Nam kết
thúc vào ngày 30-4-1975.
Các biến cố gây nên cảnh Ðiêu tàn cho đất nước và sự Bất hạnh cho dân tộc Việt
Nam, đều do Hồ Chí Minh chủ mưu.
Thế mà năm 1987, do sự tuyên truyền xuyên tạc, đầu độc của Cộng sản Việt Nam,
Cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc quyết định vinh danh Hồ Chí Minh là
một nhà “Văn hóa dân tộc” vào ngày 19-05-1990 nhân dịp 100 năm ra đời của
Hồ Chí Minh (19-05-1890 đến 19-05-1990). Quyết định này đã làm cho người
Việt tỵ nạn Cộng sản trên khắp thế giới phẫn nộ quyết liệt chống đối Cơ quan
UNESCO bằng các tài liệu trưng dẫn để chứng minh rằng Hồ Chí Minh đích thực
là tội đồ của dân tộc Việt Nam.
Ðông đảo độc giả đã đóng góp tài liệu chống đối Cơ quan UNESCO trên Tuần
báo Chuông Sàigòn do tôi làm Chủ nhiệm, kiêm Chủ bút. Tôi liền quyết định cho
khởi đăng loạt bài lên án Hồ Chí Minh và các bài viết đều được gởi đến Cơ quan
UNESCO từ năm 1987 đến năm 1990. Sau đó tôi đã cho in thành sách với tựa đề
“Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh”.
Với sự chống đối quyết liệt của Người Việt Tỵ nạn Cộng sản qua các tài liệu
trưng dẫn, một biến cố làm cho thế giới chấn động, Cộng sản Ðông Âu sụp đổ.
Ngày 09-11-1989, bức tường ô nhục Bá Linh bị dân chúng Ðức đập phá, san
bằng. Thấy rõ sự sai lầm, Cơ quan UNESCO đành phải hủy bỏ việc tổ chức vinh
danh Hồ Chí Minh.
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Các biến cố tiếp diễn xảy ra nhất là ngay tại Thủ đô Mạc Tư Khoa, cái nôi cách
mạng, quê hương của Lenine, người dân Nga cũng đứng lên đòi xóa bỏ Chủ nghĩa
Cộng sản.
Sau khi nước Ðức thống nhất, Tây Ðức đã quyết định chi viện cho Ðông Ðức
hàng trăm tỷ đồng để cứu giúp Ðông Ðức thoát cảnh nghèo đói, lạc hậu do Cộng
sản cai trị kéo dài trên 40 năm. Hai miền Ðông Tây nước Ðức thống nhất trong
đoàn tụ và hạnh phúc.
Trái lại sự thống nhất hai miền Nam Bắc Việt Nam trong chia ly, khổ đau, thù
hận do Cộng sản gây nên với chính sách trả thù ghê gớm và cướp đoạt tài sản của
người dân Miền Nam một cách trắng trợn.
Tập đoàn Cộng sản Việt Nam tiếp tục gây nên cảnh Ðiêu tàn – Bất hạnh trên toàn
lãnh thổ Việt Nam dù chiến tranh đã chấm dứt.
Cuốn Việt Nam Ðiêu tàn – Bất hạnh nói lên sự uất hận, oan khiên, nghiệt ngã, tủi
hờn của những chiến sĩ đã hy sinh và các thương phế binh đã mất đi một phần
thân thể trong cuộc chiến với mục đích đem lại Ðộc lập cho đất nước và Hạnh
phúc cho dân tộc nhưng đã bị phản bội.
Ðất nước Việt Nam vẫn điêu tàn, còn bị cắt xén cho Trung Cộng và bán cho ngoại
bang làm cơ sở kinh doanh.
Dân tộc Việt Nam vẫn bất hạnh, đau khổ và nhục nhã, người dân phải đem thân
đi bán, cho ngoại bang, nói rõ hơn là làm nô lệ cho ngoại bang khai thác sức lao
động và tình dục.
Ðáng ra, Việt Nam phải là một con rồng sánh vai với các nước trong vùng vì đầu
thập niên năm 1960, Sàigòn được mệnh danh “Hòn ngọc Viễn Ðông”, hơn thế
nữa Việt Nam có bờ biển dài từ Nam chí Bắc, có nhiều tài nguyên thiên nhiên
“Tiền rừng bạc biển”, thêm vào yếu tố căn bản là người Việt Nam thông minh,
hiếu học, cần cù chịu khó làm việc.
Với các điều thuận lợi nêu trên, Việt Nam phải là một quốc gia Dân giàu – Nước
mạnh.
Nhưng vì Tập đoàn Cộng sản Việt Nam ngu xuẩn, mù quáng, vẫn tôn thờ Chủ
nghĩa ngoại lai lạc hậu, lỗi thời Mác Lenine qua đường lối Kinh tế Thị trường lại
chấp vá theo định hướng Xã hội Chủ nghĩa.
Nên sau 33 năm cai trị cả nước (1975-2008) :
– Ðất nước Việt Nam vẫn Ðiêu tàn.
– Dân tộc Việt Nam vẫn Bất hạnh.
Tác phẩm VIỆT NAM ÐIÊU TÀN BẤT HẠNH xin được đóng góp lý do tại
sao đất nước điêu tàn, dân tộc bất hạnh. Tác giả mong ước rằng, mai đây khi chế
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độ Cộng sản bị giải thể, bất cứ cá nhân hay Ðảng phái nào có cơ duyên lèo lái
lãnh đạo quốc gia Việt Nam thì nên tâm niệm rằng:
Chỉ có Chủ nghĩa dân tộc, lấy sức mạnh từ dân tộc mới giữ được chủ quyền quốc
gia và sự vẹn toàn của lãnh thổ mới đem lại Tự do – Dân chủ – Hạnh phúc thật
sự cho Dân tộc.
Dựa vào chủ thuyết, thế lực ngoại bang dưới bất cứ hình thức nào cũng chỉ đưa
Ðất nước đến Ðiêu tàn và Dân tộc đến Bất hạnh mà thôi.
Nguyễn Thuyên

PHẦN MỘT

SỰ XUẤT HIỆN CỦA HỒ CHÍ MINH
Giai Đoạn 1 : Từ Năm 1890 – 1931
Sự Xuất Hiện Của Hồ Chí Minh

A. HỒ CHÍ MINH XUẤT HIỆN

Nguyễn Sinh Cung ra chào đời tại một thôn hẻo lánh nghèo nàn, đất đai cằn cỗi,
lưa thưa thuộc làng Sen. Ðây là một ngôi làng buồn thiu, ao tù nước đọng, nằm
cạnh dãy Trường Sơn, phía đông giáp biển Nam Hải với những ghềnh đá lởm
chởm sóng bủa quanh năm. Làng Sen (Kim Liên), Huyện Nam Ðàn thuộc tỉnh
Nghệ An, một tỉnh nằm về phía Bắc Trung phần Việt Nam vốn nổi tiếng là
vùng đất từng sản sinh nhiều anh hùng hào kiệt trong lịch sử đấu tranh giữ
nước, chống ngoại xâm.
Hồ Chí Minh được sinh trên mảnh đất này nên đám sử nô, văn nô Cộng Sản
Việt Nam đã không ngượng miệng triệt để khai thác sự kiện đó để phủ dụ mọi
người tin rằng Hồ Chí Minh là một nhân kiệt của lịch sử đất nước. Bởi lẽ ấy,
thiết tưởng cũng nên điểm qua vài nét về vùng đất hơi đặc biệt này.
Về mặt địa lý thiên nhiên, Nghệ An không phải là mảnh đất nổi tiếng về danh
lam thắng cảnh với những cảnh trí thiên nhiên đẹp tuyệt trần như vịnh Hạ Long,
vịnh Cam Ranh, Đại Lãnh hay Nha Trang. Trái lại, Nghệ An xưa với tất cả
những đạc tính khắc nghiệt của nó, đã được mệnh danh là vùng “Rừng Chết”
với những khu rừng dày đặt, những vùng đầm lầy đầy dẫy thú dữ, rắn rết, côn
trùng độc hại, nằm dưới chân dãy Trường Sơn; đất đai nứt nẻ, khô cằn sỏi đá, cỏ
cây khô cháy, người và súc vật bị ngạt thở vì những đợt gió Lào khô và nóng
như lửa vào mùa Hạ. Địa phương này không được thiên nhiên ưu đãi, không tìm
đâu ra những cánh đồng mẫu mỡ bạt ngàn để canh tác trồng trọt. Vì vậy, người
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dân trong vùng lúc nào cũng sống trong cảnh nghèo đói, vắt mồ hôi, chảy máu
mắt mới tạo được chút gì từ mấy vạt đất khô, cằn cỗi không thu hoạch đủ ăn,
quanh năm vất vã – nên có câu thơ rằng:
“Làng Sen đóng khố thay quần,
Ít cơm, thiếu háo, tảo tần quanh năm”
Có lẽ chính vì phong thổ bất lợi đến như thế mà hầu hết người dân ở đây nổi
tiếng là những con người chịu đựng, có tinh thần mạnh mẽ tranh đấu chống lại
những khắc nghiệt của thiên nhiên để tồn tại. Lại nữa, và có lẽ cũng nhờ được
tôi luyện trong khắc khổ, đất Nghệ là nơi nổi tiếng là “địa linh nhân kiệt”. Lịch
sử đấu tranh của dân tộc đã cho thấy rõ điều đó. Nhiều tướng lãnh vua chúa Việt
Nam đã từng xây dựng căn cứ địa tại xứ Nghệ để chiến đấu, ngăn chận các cuộc
tiến chiếm xuống phía Nam của quân binh triều đình Trung Quốc. Lịch sử cận
đại cũng cho thấy trong thời kỳ thống trị của thực dân Pháp nhiều phong trào
yêu nước cũng phát xuất từ vùng nghèo đói khắc khổ này.
Nghệ An là vùng đất của đất nước sản sinh được nhiều anh hùng kiệt xuất có
công lớn trong việc giữ gìn nước non bờ cõi. Cộng Sản Việt Nam đã khai thác
đặc điểm “địa linh nhân kiệt” này để quảng cáo cho sự chào đời của Nguyễn
Sinh Cung, thêu dệt, đánh bóng con người gian hùng ngoại hạng này để đặt lên
hàng “nhân kiệt” của đất nước.
Do tệ sùng bái, tôn vinh lãnh tụ, Cộng Sản Nga với Lenin, Stalin, Cộng Sản Tàu
với Mao Trạch Ðông. Nhưng lịch sử đã chứng minh Lenin, Stalin, Mao Trạch
Ðông, Hồ Chí Minh và lãnh tụ Ðảng Cộng Sản các nước… đều là những tay đồ
tể, giết người hằng loạt, như tên Pol Pot ở xứ chùa Tháp là rõ ràng nhất (19751978) đã giết đến 2 triệu dân lành trong khi dân số toàn quốc chỉ có 7 triệu.
Một quyển sách đã xuất bản tại Paris mang tên “Le Livre Noir du
Communisme” (Cuốn sổ đen của Chũ Nghĩa Cộng Sản), dày 848 trang do các
sử gia Pháp biên soạn. Nhằm nghiên cứu lại lịch sử Liên Bang Xô Viết, Trung
Quốc, Việt Nam, Ðông Âu và các phong trào Cộng Sản, lần đầu tiên ước lược
tổng số nạn nhân của chủ nghĩa chuyên chế trên toàn cầu trong thế kỷ 20 đã giết
trên l00 triệu người.
Trong lời mở đầu, Sử gia Stephane Courtoir có đoạn viết: “Các chế độ Cộng
Sản đã gây nên cái chết trên l00 triệu người. Họ đã xử dụng những phương pháp
do Lenin đưa ra, được Stalin hoàn hảo hoá. Những phương pháp này chẳng
những gợi đến những phương pháp của Ðức-quốc-xã, mà còn có phần vượt quá
Ðức-quốc-xã…”. Riêng tại Liên-xô – Văn hào Nga Soljenitsyne, tác giả của
L’Archipel des Goulags (Quần đảo ngục tù), đã ước tính từ năm 1917 đến 1991
chế độ Cộng Sản đã sát hại trực tiếp hay gián tiếp khoảng 60 triệu.
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Điều đáng nói là các tác giả viết quyển sách này trước đây đều là những người
thân Cộng sản. Từ năm 1989, khi các chế độ Cộng Sản Ðông Âu sụp đổ, họ tự
đặt câu hỏi và đi tìm tài liệu khắp nơi, khắp các thư viện, họ chỉ muốn nhân
danh sự thật để nói lên tội ác ghê gớm nhất, “Tội ác chống nhân loại” của chủ
nghĩa Cộng Sản.
Ðất Nghệ là đất của nhiều anh hùng kiệt xuất Việt Nam, nhưng không phải vì
được sinh ra tại đây mà một con người bản chất gian hùng, chỉ vì mưu sinh, thù
hận, thiển cận, nông nổi, đã đem cả dân tộc đặt vào gông xiềng Cộng Sản ngót
nửa thế kỷ nay như Hồ Chí Minh lại được tôn vinh là nhân kiệt của Việt Nam,
và “vĩ nhân” thế giới. Thật là một điều trái ngược, để lịch sử khỏi nhầm lẫn,
chúng ta nên tìm hiểu sự thật.
Nguyễn Sinh Cung xuất thân trong một gia đình Nho giáo, thân phụ là Nguyễn
Sinh Huy, tên thường gọi, còn tên trong sổ bộ là Nguyễn Sinh Sắc. Nguyễn Sinh
Sắc là con vợ thứ của Nguyễn Sinh Nhậm một nông dân ở Làng Kim Liên,
Tổng Lâm Thịnh, Huyện Nam Ðàn Tỉnh Nghệ An. Nguyễn Sinh Nhậm và
người vợ thứ chết sớm khi Nguyễn Sinh Sắc mới được 3 tuổi. Bởi thế nên phải
sống nhờ vào người anh cùng cha khác mẹ tên là Thuyết tức Trợ
Gần làng Sen, có ông Hoàng Xuân Ðường dạy học gọi là Ðồ Ðường, thương
tình Nguyễn Sinh Sắc côi cút, Ðồ Ðường đem về nuôi dạy. Thấy Sắc thông
minh, chăm chỉ học hành nên gả luôn con gái cho Sắc, dù năm ấy cô Hoàng Thị
Loan mới 13 tuổi. Sắc ở rể nhà vợ từ đó.
Ðến năm 1884 sinh người con gái đầu lòng tên Nguyễn thị Thanh. Năm 1888
sinh tiếp người con trai tên Nguyễn Sinh Khiêm tức Tất Ðạt, kế đến là Nguyễn
Sinh Cung tức Nguyễn Tất Thành – (Hồ Chí Minh). Năm 1894 Nguyễn Sinh
Sắc đổ Cử Nhân, nhưng hỏng tiếp hai khóa thi Hội năm 1895, 1898. Sau đó mới
đổ Phó Bảng vào năm 1901.
Nguyễn Sinh Cung không may gặp cảnh bất hạnh, mẹ mất sớm (Hoàng thị Loan
chết năm 1901 vì bạo bệnh), cha vì sinh kế xa nhà, thiếu sự săn sóc dạy dỗ. Từ
thuở ấu thơ, Cung sống trong cảnh bơ vơ lạc lõng, tâm tư buồn nản, lắm khi bất
mãn cuộc đời. Học xong tiểu học tại trường làng, Nguyễn Sinh Cung vừa bước
vào trường Trung học ở Huế, thì cha Nguyễn Sinh Huy bị triều đình thải hồi.
Nguyễn Sinh Huy được bổ làm Tri Huyện Bình Khê, tỉnh Bình Ðịnh. Nhưng
vào tháng 1/1910 ông bị thi hành kỷ luật rất nặng bở vì ông đã đánh anh nông
dân Tạ Ðức Quang bằng roi và gậy đến nỗi làm cho anh này chết. Sở Mật Thám
mở cuộc điều tra được biết nội vụ xảy ra khi ông Tri huyện say rượu. Hội Ðồng
Nhiếp Chánh ở Huế quyết định bãi chức Tri Huyện và hạ xuống 4 bậc trong
ngành quan lại. Bi kịch nầy hết sức nặng nề làm đổ vỡ giấc mộng của ông Tri
Huyện khi bị thu hồi ấn tín.

- 10 -

Sau đó ông lưu lạc vào Nam sống ngoài lề của bộ máy cai trị trong niềm lo âu,
tủi nhục và thiếu thốn. Khi ông Nguyễn Sinh Huy bị bãi chức, áp dụng kỷ luật
nên Cung không nơi nương tựa. Cảnh sống nghèo nàn, cha mất việc, lâm vào
tình trạng túng quẩn, gia đình Cung bị xóm giềng khinh rẻ, nên Cung liều bỏ xứ
ra đi tha phương cầu thực nhưng lòng vẫn ôm ấp một hoài bão lớn, hy vọng mai
đây trên đường hoạn lộ có thể gặp bước may tiến thân, tìm được chút “Danh và
Lợi”.
Hoài bão lớn ấy thực ra cũng chỉ là nỗi ước ao tiến thân qua ngõ “Thực dân
hoạn lộ”, vinh thân phì da bằng nỗ lực tự mình làm cho mình trở thành “hữu
dụng” đối với nhà nước Ðại Pháp đang đô hộ đất nước.
Nói cho cùng, nhiều khi Sinh Cung cũng nhen nhúm chút ý tưởng cách mạng
hóa cuộc đời của mình, thử vùng lên thay đổi mệnh số, đánh canh bạc thời vận,
liều lĩnh một phen để tìm lối thoát cho bản thân, bi kịch gia đình bởi người cha
làm Tri huyện bị sa thải đã tác động mạnh tạo nên động cơ thúc đẩy Nguyễn
Sinh Cung phải xuống tàu bỏ nước ra đi.
Theo các tài liệu tìm thấy, Hồ Chí Minh có các tên:
Nguyễn Sinh Cung, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Văn Ba, Nguyễn Ái Quốc,
Paul Thành, Chen Vang tức Trần Vương, Lý Thụy, Tống Văn Sơ (Song Wen
Sho), Hồ Chí Minh, Victor Lebon, Lu-Lee, Lin (P.C. Lin hay D.C. Lin), Linov,
Niloffsky, Hồ Quang, Ho Ting Ming, Trấn Quang, Hoàng Quốc Tuấn…
Bút hiệu Tân Trào
Bút hiệu viết sách:
– Vừa đi đường vừa kể chuyện: T.Lan
– 30 năm hoạt đông của Đảng Cộng Sản Việt Nam
– Trần Lực
– Những mẫu chuyện về đời hoạt đông của Hồ Chủ Tịch
– Trần Dân Tiên
Ðây là quyển sách trơ trẽn nhất, ô nhục nhất. Tự mình viết tiểu sử của mình để
tự tôn vinh mình, tự đề cao mình. Quả thật là một sự phỉ báng đối với lương tri
con người.
Thế mà từ trước đến nay hầu hết các tác giả viết về Hồ Chí Minh đều trích dẫn
tập sách của Trần Dân Tiên như một thứ thánh kinh.
Con người Cộng Sản quả là gian xảo, khó tin bất cứ về phương diện nào. Bởi
chính mình lúc nào cũng gian dối man khai lý lịch, cho nên suy bụng ta ra bụng
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người, sau này hễ động tới vấn đề lý lịch là Cộng Sản bắt người dân phải khai đi
khai lại không biết bao nhiêu lần mà họ vẫn chưa tin là thật!
Mãi đến nay, các sử gia – kể cả bọn sử nô Cộng Sản cũng chưa có đủ chứng liệu
đáng tin cậy nhất về ngày sinh, năm sinh của Hồ. Cho nên các nhà nghiên cứu
vẫn chưa thể xác định một ngày sinh chính xác mặc dù Hồ Chí Minh đã đích
thân ghi năm sinh của mình trong lá đơn gởi xin nhập học trường Thuộc Ðịa là
1892. Vì bản chất Hồ là đại gian hùng, nên không thể tin được những gì Hồ
khai, nhất là về lý lịch ?
Một nghi vấn rất quan trọng, cần được nêu lên tại sao có tên Hồ Chí Minh.
Như phần trước chúng tôi nói rõ Hồ Chí Minh có quá nhiều tên – nhưng tại sao
lại chọn tên Hồ Chí Minh.
Nói chính danh về họ Nguyễn từ Nguyễn Sinh Cung – Nguyễn Tất Thành,
Nguyễn Ái Quốc. Ðặc biệt Nguyễn Ái Quốc bút hiệu chung của những người
Việt Nam yêu nước đang sống tại Pháp. Nhưng sau đó Nguyễn Tất Thành đã
sang đoạt luôn để trở thành tên riêng, nhờ tên Nguyễn Ái Quốc đã lôi kéo được
sự cảm tình của những người Việt Nam ở Pháp. Và chính nhờ tên Nguyễn Ái
Quốc mà dư luận chính giới tại Pháp cũng chú ý đến nên Nguyễn Ái Quốc mới
được gia nhập vào Ðảng Xã Hội Pháp sau đó trở thành thành viên Ðảng Cộng
Sản Pháp. Hơn nữa tên Nguyễn Ái Quốc khá nổi tiếng lúc bấy giờ và có sức lôi
kéo quần chúng. Tên Nguyễn Ái Quốc lại rất hay và có ý nghĩa.
Thế thì, tại sao khi về làm chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà lại dùng
tên Hồ Chí Minh. Không những thay tên mà còn đổi cả họ. Thực sự bất kỳ
chuyện gì liên quan đến Hồ Chí Minh cũng kỳ bí, khó hiểu.
Theo thời gian một phần sự thật được tiết lộ, lý do thay họ đổi tên như sau:
l. Tinh thần quốc gia yêu nước là điều Marx-Lénine cấm kỵ nhất – Chủ Nghĩa
Quốc Gia cũng là điều Lénine thù ghét nhất, nên không thể dùng tên Nguyễn Ái
Quốc.
Việc thay họ đổi tên cho phù hợp với chủ trương của quan thầy Marx-Lénine là
điều dễ hiểu. Hồ Chí Minh đã chọn và trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê, nên
không thể Ái Quốc được. Bởì vì, chủ nghĩa Quốc Tế (Internationalisme) được
đề cao. Cách mạng vô sản phải từ bỏ chủ nghĩa Quốc gia(Nationalisme) và phải
lên án chủ nghĩa Quốc gia là tư sản phản động.
2. Trong thời gian Hồ bị giam lỏng ở Liễu Châu, Hầu Chí Minh viên tướng
Trung Hoa, đã giúp đỡ cho Hồ, dạy Thái cực Quyền cho Hồ, hướng dẫn Hồ tìm
hiểu Tam Dân Chủ Nghĩa, nên Hồ tình nguyện dịch Tam Dân Chủ Nghĩa của
Tôn Dật Tiên sang tiếng Việt, để nhớ ơn tướng Hầu Chí Minh nên Hồ đã chọn
tên Chí Minh (Hồ Chí Minh). Trong Tập Hồi Ký chính trị “Một Cơn Gió Bụi”
của Trần Trọng Kim cũng có nêu lên vấn đề này.
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3. Một du học sinh tên Trần Trọng Khác thời Phan Bội Châu cho biết Hồ Chí
Minh vốn bí danh của Hồ Học Lãm một Việt Kiều ở Hoa Nam từng sáng lập tổ
chức Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội (tức là Việt Minh).
4. Cộng Sản Việt Nam xác định Nguyễn Tất Thành đã lấy bí danh Hồ Chí Minh
vào tháng 8-1942 nhưng không nói tại sao chọn bí danh này.
5. Trong sách Mặt Thật của Thành Tín cho biết :
Nhà sử học Trần Quốc Vượng đã sưu tầm được ở Vùng Kim Liên, Huyện Nam
Ðàn, Tỉnh Nghệ An quê Ông Hồ, nhiều chuyện đáng chú ý:
Các bậc cao niên trong vùng kể lại rằng: Ông Nguyễn Sinh Huy (tức là Nguyễn
Sinh Sắc) thân sinh của ông Hồ, không phải thuộc dòng máu mủ của họ Nguyễn
Sinh, mà là con một ông đồ nho, đổ Cử nhân, quê ở làng Quỳnh Ðôi, huyện
Quỳnh Lưu cùng Tỉnh Nghệ An, tên là Hồ Sĩ Tạo.
Ông Cử Tạo đến nhà họ Hà ở Làng Sài cùng trong xã chung cư với Làng Sen
(Kim Liên) để dạy học . Nhà này có cô con gái tên Hà Thị Hy, đàn hay, muá
đẹp lại ế chồng.
Ông Cử Tạo đã có vợ con, song trai tài gái sắc ở chung một nhà nên cô Hy có
chửa. Ông chủ nhà liền nảy ra “giải pháp” đánh tiếng để gán con gái cho một
nông dân làng bên góa vợ. Thế là cô Hy trở thành vợ kế của ông nông dân có
tên Nguyễn Sinh Nhậm và sanh ra anh Nguyễn Sinh Sắc. Về sau là thân sinh
của ông Hồ. Việc Nguyễn Tất Thành rồi Nguyễn Ái Quốc rồi trở thành Hồ Chí
Minh có thể là do ông nhớ đến nguồn gốc thật của dòng họ Hồ.
– Còn chọn tên Minh – Theo tài liệu còn lưu trữ tại Moscow ở Nga – Nguyễn
Thị Minh Khai là vợ của Hồ Chí Minh, sau mới lấy Lê Hồng Phong – Hà Huy
Tập một trong những cán bộ Cộng Sản Việt Nam đầu tiên vào năm 1935 cũng
xác nhận như vậy.
Nguyễn Thị Minh Khai là người cùng quê với Hồ đã để lại dấu ấn sâu đậm nhất
về tình cảm. Vừa bị Pháp xử bắn vào tháng 8.1941 sau vụ bạo động năm 1940
tại Miền Nam bị thất bại đã thôi thúc Hồ chọn cái tên có liên quan đến Minh
Khai để gắn liền với Hồ suốt đời. Ðây cũng là sự trùng hợp – đúng một năm sau
vào tháng 8-1942, tên Hồ Chí Minh xuất hiện đầu tiên ở Côn Minh thủ phủ tỉnh
Vân Nam, còn thêm một lý do nữa là năm 1926, Hồ Chí Minh lấy cô vợ Tàu có
tên Tăng Tuyết Minh.
Về năm sanh của Hồ, các sử liệu hiện hữu cho thấy:
1. Sinh năm 1890, căn cứ vào tiết lộ của chính Hồ Chí Minh đội lốt nhà biên
khảo Trần Dân Tiên để tự tán tụng mình trong tập ký “Những mẫu chuyện về
đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch”. Năm sinh này được Hà Nội coi là chánh thức.
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2. Sinh năm 1891, theo Yên Sơn cán bộ tuyên truyền của Cộng Sản trong bài
viết “Nguyễn Ái Quốc, một gương sáng cách mạng” và ông Nguyễn sinh Khiêm
(Tất Ðạt) anh ruột của Hồ Chí Minh cũng khai như vậy.
3. Sinh năm 1892, do Nguyễn Tất Thành ghi trong đơn vị nhập học Trường
Thuộc Địa ở Pháp.
4. Sinh năm 1893, do bà Nguyễn Thị Thanh chị ruột của Hồ Chí Minh khai tại
Sở Mật Thám Trung Kỳ (Trung Bộ)
5. Sinh năm 1894, theo phúc trình của Sở Kiểm Soát và Trợ Giúp Dân Thuộc
Ðịa (Service de Contrôle et d’Assistance des Indigènes des Colonies
Francaises).
6. Sinh năm 1895, trong giấy thông hành qua Nga lần đầu tiên hồi 1923, Hồ
mang bí danh Chen Vang và năm sinh là 1895
***
* l. Sinh ngày15.1.1894, Nguyễn Tất Thành khai tại sở Cảnh Sát Paris ngày
20.9.1920 – trùng hợp với ngày sinh ghi trong thẻ đọc sách ở thư viện.
* 2. Sinh ngày 15.2.1895, ghi trong giấy thông hành số 1892 cấp ngày
16.6.1923 của Tòa Ðại Sứ Nga tại Berlin mang tên Chen Vang – nghề nghiệp
thợ ảnh đi tới Nga.
3. Tháng 3 năm Thành Thái thứ sáu (theo âm lịch) tức là tháng 4 năm 1894
(dương lịch). Theo sổ bộ hương chức ở Kim Liên – Huyện Nam Ðàn – Tỉnh
Nghệ An.
* 4. Sinh ngày 19.5.1890 do Cộng Sản Việt Nam công bố. Cần thêm chi tiết về
ngày sinh 19/5 : Ngày 18.5.1946 Cao Ủy Ðông Dương, Ðô Ðốc Thierry
d’Argenlieu từ Sài Gòn ra Hà Nội gặp Hồ Chí Minh.
Chuyến đi Hà Nội của Cao Ủy Ðông Dương d’Argenlieu đã liên quan đến việc
công bố ngày sinh nhật 19.5 của Hồ Chí Minh.
Chiều ngày 17.5. dân chúng Hà Nội bắt buộc phải treo cờ để “mừng sinh nhật
Bác” cho tới khi d’Argenlieu trở lại SàiGòn. Ý muốn của Hồ Chí Minh chứng
tỏ cho d’Argenlieu thấy Hồ vẫn còn đủ uy quyền với dân chúng qua việc treo cờ
đón tiếp d’Argenlieu.
Nhưng ngược lại lúc bấy giờ tinh thần chống Pháp rất cao trên toàn quốc. Hồ sợ
việc đón tiếp Cao Ủy Pháp tại Ðông Dương quá rầm rộ, sẽ bị dân chúng và các
tổ chức chống Pháp phản đối, nên Hồ đã dựng lên việc treo cờ để “mừng sinh
nhật Bác”.
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Nếu sự việc này đúng thì phù hợp với con người xảo trá của Hồ Chí Minh. Tóm
lại, vấn đề ngày sinh, tháng sinh, năm sinh của Hồ vì gian trá, nên chẳng cần tra
cứu chính xác.
Hồ Chí Minh là con người Cộng Sản Quốc tế tự nhận là học trò của MarxLénine, người lấy cứu cánh biện minh cho hành động nên việc công bố ngày
sinh nhật 19.5.1890 vào tháng 5.1946 đã đạt được mục tiêu nào đó của nó.
Sau này, Hồ thường không đón ngày sinh nhật ấy ở Bắc Bộ Phủ. Nó vẫn được
khai thác rầm rộ làm một ngày lễ lớn hàng năm để bộ đội thi đua bắn giết, công
nhân, nông dân thi đua sản xuất gấp đôi, gấp ba. Mọi ngành, mọi giới, mọi cá
nhân thi đua lập thành tích để dâng lên Bác. Ðây cũng là một hình thức bóc lột
trá hình.
Riêng về nơi sinh của Hồ Chí Minh, mọi người đều gần như thống nhất về sinh
quán của Hồ là làng Sen (Kim Liên) huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ An.
Sự việc đã được trình bày như trên, vậy ngày Hồ Chí Minh qua Pháp bằng cách
làm bồi dưới tàu Amiral Latouche-Tréville của hãng Chargeurs Réunis năm
1911
(Hồ Chí Minh trên 20 tuổi). với luận điệu tô son, trét phấn của Cộng sản Việt
Nam. Dựng lên huyền thoại “Bác xuất dương tìm đường cứu nước”, có đúng
không?
Với số tuổi đôi mươi, chắc Hồ Chí Minh phải biết tại đất nước Việt Nam, ngày
đêm người dân đã xả thân cứu nước bằng hành động thực tế hơn là đánh bọn
thực dân Pháp và bọn Việt gian tay sai của Pháp. Xin nêu lên các sự đấu tranh
tiêu biểu, kể từ năm Hồ Chí Minh sinh ra 1890.
B) CÁC CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG PHÁP
– Năm 1891 : Ðề Thám cùng Ðốc Ngữ, Ðề Kiều vẫn hoạt động chống Pháp ở
các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Hóa…
– Năm 1892 : Tống Duy Tân và Cao Ðạt trở lại Thanh Hóa lãnh đạo phong trào
kháng chiến chống Pháp, nhất là vùng Nông Cống. Ông bị giặc Pháp bắt và xử
án chém đầu ở Thanh Hóa.
– Năm 1893 : Ông Cao Thắng lần đầu tiên chế ra kiểu súng (1874) như kiểu
súng của Pháp. Ðại úy Pháp Gosselin, tác giả quyển “Empire d’Annam” cũng
chính là người đã tham dự các trận đánh dẹp phong trào kháng chiến đã hết lời
thán phục Phan Ðình Phùng biết dùng quân và tự chế ra được kiểu súng giống
súng của quân đội Pháp. Các kỹ sư Pháp cũng lấy làm kinh ngạc !
Cao Thắng đem quân về định đánh úp tỉnh thành Nghệ An (quê của Hồ Chí
Minh)chẳng may giữa đường bị tử trận, lúc Ông mới được 29 tuổi.
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– Năm 1895 : Sau 10 năm chiến đấu chống thực dân Pháp, Phan Ðình Phùng
lâm trọng bệnh, mất ngày 13 tháng 11 năm 1895, để lại bài thơ Cảm khái, được
dịch ra tiếng Nôm như sau :
“Nhung trường vận mệnh đã mười đông
Việc võ lôi thôi vẫn chưa xong
Dân đói kêu trời vang ổ nhạn
Quân gian dầy đặc rộn đàn ong
Chín trùng lận đận miền quan trái
Trăm họ phôi phai đám lửa hồng
Trách vọng càng to, càng mệt nhọc
Tướng môn riêng hổ tiếng anh hùng”.
Giặc Pháp bắt được nghĩa binh tra khảo tàn nhẫn nên việc chôn cất Phan Ðình
Phùng và cơ sở bị lộ. Tên Tổng đốc Việt gian Nguyễn Thân quật mồ nhận dạng,
thấy đúng xác họ Phan, liền đem thi thể ra tận địa đầu tổng Việt Yên rồi đổ dầu
phóng hỏa. Nguyễn Thân nhặt tro trộn vào thuốc súng thần công bắn xuống
sông La Giang.
Các tướng Nguyễn Trạch, Nguyễn Mậu và cả thảy 23 người đều bị giặc chém
đầu !
-Năm 1896 : Ðề Thám tiếp tục hoạt động chống Pháp tại Yên Thế cùng Nghĩa
quân có độ 60 khẩu súng.
– Năm 1897 : Khắp các tỉnh Hải Dương, Thái Bình, Nam Ðịnh… có phong trào
chống Pháp gọi là “Giặc Kỳ Ðồng” và “Loạn Mạc Thiên Binh” do Mạc Ðình
Phú khởi xướng, đứng lên đánh Pháp phục quốc.
Tòa Sứ và trại Giám Binh Hải Dương bị Nghĩa binh tấn công do “Kỳ Ðồng”
chủ mưu. Giặc Pháp bắt được “Kỳ Ðồng” và lưu đày sang đảo Tahiti.
Ðêm mùng 5 rạng mùng 6 tháng 2 năm 1897, nhờ có nội ứng, Ðề Thám đột
kích tấn công Hà Nội làm cho quân Pháp kinh ngạc. Cuộc tấn công kéo dài đến
2 giờ đêm mới rút lui.
– Năm 1900 – 1901 : Các nhà Nho hăng hái tham gia phong trào “Duy tân – Tự
cường” Phong trào này chi phối cuộc vận động độc lập của Việt Nam cho đến
chấm dứt Thế giới đại chiến lần thứ nhất (1914-1918).
– Năm 1902 – 1903 : Ông Tăng Bạt Hổ, một chiến tướng Cần Vương trong
nhóm Mai Xuân Thưởng ở Bình Ðịnh đi chu du các nước Trung Hoa, Nhật,
Xiêm (Thái Lan) rồi trở về nước cổ động phong trào chống thực dân Pháp.
Tăng Bạt Hổ, Phan Bội Châu đi khắp Nam-Bắc liên lạc với các đồng chí, tuyên
truyền, phát động phong trào cách mạng.
Phan Bội Châu có vào tận đồn Phồn Xương giao thiệp với Ðề Thám.
- 16 -

– Năm 1904 – 1905 : Phan Bội Châu tổ chức cuộc họp các đồng chí tại sơn
trang Nam Thịnh của Nguyễn Hàm ở Quảng Nam, rồi cùng Tăng Bạt Hổ sang
Nhật giao thiệp với các yếu nhân chính giới như Khuyển Dưỡng Nghị, Bá
Nguyên Phương để sửa soạn đưa Kỳ Ngoại Hầu Cường Ðể sang Ðông Kinh.
Quyển “Lưu cầu Huyết lệ Tân thư” của Phan Bội Châu viết: Lấy cái nhục của
dân Lưu cầu mất nước để ám chỉ vào tình cảnh nước Việt Nam – Quyển sách
được truyền tụng và kích phát lòng yêu nước của Sĩ phu từ Nam Nghĩa ra đến
Bắc Hà. Kết quả: Có ảnh hưởng rất rộng lớn về mặt tinh thần và kể từ đó tạo
được uy tín, thanh danh của Phan Bội Châu trong lịch sử cách mạng chống
Pháp.
Các danh sĩ, chí sĩ: Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thượng Hiền,
Trần Quý Cáp, Ngô Ðức Kế, Huỳnh Thúc Kháng, Lương Ngọc Can… cả thảy
đến mấy trăm vị kết nghĩa, đồng tâm thề nguyền mỗi người một việc, hy sinh
cứu nước.
Ông Phan Châu Trinh đỗ Phó Bảng, được bổ nhiệm giữ chức Viên Ngoại Bộ
Công, nhưng vẫn từ quan ra về để hoạt động cách mạng. Sĩ phu thời bấy giờ
theo gương sáng của Ông rất nhiều.
– Năm 1906 : Cường Ðể, Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Ðặng Tử Kính, sang
Nhật thành lập phong trào Ðông Du cầu học cứu nước.
Ông Lương Ngọc Quyến tự ý bỏ nhà sang Nhật vào học trường Binh học Chấn
Võ. Ông là người thanh niên Việt Nam đầu tiên sang du học tại nước Nhật.
Lúc này Nguyễn Hải Thần cũng sang Nhật quan sát rồi trở lại Trung Hoa hoạt
động cách mạng.
Cuộc Ðông Du của Phan Bội Châu và các Chí sĩ nhằm hai mục đích trọng yếu
như sau:
1. Ðưa nhiều thanh niên sang Trung Hoa và Nhật Bản cầu học để rèn luyện
nhân tài cho cách mạng.
2. Mua khí giới gửi về giúp cho phong trào kháng chiến chống Pháp.
Nhân dịp Phan Chu Trinh về nước, Phan Bội Châu gửi về hai tập “Hải ngoại
Huyết thư” để cổ võ sĩ khí của dân chúng quê nhà. Hai tập văn tuyên truyền này
đã gây tiếng vang khá rộng lớn trong và ngoài nước.
Sau khi về nước, Phan Chu Trinh công khai gửi thư cho chính phủ Pháp (ngày
15-08-1906), yêu cầu phải thực hiện việc cải cách cho Việt Nam, mở mang tân
học và bài trừ tệ nan quan lại, tham ô, quyền thế…
– Năm 1907 : Các nhà Nho duy tân ở Bắc Hà : Lương Ngọc Can, Ðào Nguyên
Phổ, Phan Tuấn Phong, Lê Ðại, Dương Bá Trạc, Nguyễn Quyền, Ðặng Kinh
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Luân, Phạm Huy Thịnh, v.v… họp tác mở trường tư thục lấy tên Ðông Kinh
Nghĩa Thục tại Hà Nội để mở rộng kiến thức và giáo dục cho người dân.
Trường mới vừa khai trương, đã có trên một ngàn học sinh, Tất cả dược cấp
giấy bút, miễn học phí và dạy 3 ngôn ngữ Việt, Hán, Pháp. Bề ngoài là Trường
học nhưng kỳ thực bên trong là một Tổ chức Cách mạng, chuyên lo việc tuyên
truyền, phản đối chế độ hà khắc của thực dân Pháp và lo việc tiếp tế phương
tiện cần thiết cho các đồng chí ở hải ngoại. Vì thế, trường khai giảng tháng 3
đến tháng 12 thì nhà đương cuộc Pháp ép buộc nhà trường phải đóng cửa
Các nhà Nho ở Nghệ Tỉnh (quê hương của Hồ Chí Minh) cùng tham gia hoạt
động chống thực dân Pháp, lập ra Minh Xá và Am Xá:
1. Chủ trương của Minh Xá là cách mạng bằng văn hóa và kinh tế.
2. Chủ trương của Am Xá là cách mạng bằng võ lực và kháng chiến chống
Pháp.
Phong trào cách mạng trong Nam (Nam Kỳ) khởi lên bởi hai nhóm ái quốc Xã
Ðịnh và Trần Chánh Chiêu tức là Gilbert Chiêu.
Ông Xã Ðịnh bán cả sản nghiệp giúp vào Nghĩa Ðảng và cho hai con sang Nhật
du học. Ông Phủ Chiêu (vì ông Chiêu làm quan Phủ) lập Hội Minh Tâm liên lạc
các đồng chí khắp lục tỉnh kêu gọi chống Pháp.
– Năm 1908 : Một vụ đầu độc vào tháng 6, xẩy ra tại một trại lính ở Hà Nội.
Chủ mưu là Nghĩa Ðảng có liên hệ với Ðề Thám. Ban tổ chức là các Ông Ðội
Bình, Cai Ngà, Chánh Song, Ðội Hổ, cùng hội họp bàn định ở nhà hàng Cơm
của Hai Hiên tại phố Cửa Nam, nguyên là đầu bếp trong thành lính Tây. Họ
định bỏ thuốc độc cho lính Pháp để sau đó lực lượng của Ðề Thám tiến vào
chiếm lấy thành. Việc này không may bị bại lộ, Nghĩa binh đột kích vào Hà Nội
qua đường Hàm Long và đường Sinh Tử nhưng đều bị đánh lui. Nhiều người bị
bắt và bị xử án tù. Nhà cầm quyền Pháp xét ra việc này do ảnh hưởng của nhóm
Ðông Kinh Nghĩa Thục.
* Dương Bá Trạc, người làng Phú Trị, tỉnh Hưng Yên, nhà cách mạng thuộc
nhóm Ðông Kinh Nghĩa Thục, rất thông minh, năm 17 tuổi đỗ Cử nhân Hán
học. Người Pháp muốn mua chuộc Ông, bổ nhiệm ông đi làm Tri Huyện nhưng
bị Ông từ chối không nhận chức quan. Năm 1909, sau khi trường Ðông Kinh
Nghĩa Thục đóng cửa, Ông bị thực dân Pháp bắt và lưu đày ra Côn Ðảo.
* Cả Trọng, con trai nhà cách mạng ái quốc Hoàng Hoa Thám, trong cuộc
kháng chiến chống Pháp tại Yên Thế, Ông từng cầm binh đánh Pháp, gây cho
Pháp nhiều tổn thất lớn lao. Sau đó Ông đã chết trong giao chiến với Pháp năm
1909.
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Các yếu nhân trong tổ chức này đều bị kết án và lưu đày ra hải ngoại khá đông.
Toàn thể người dân xứ Bắc Hà rất bất mãn và lên án về hành động tàn bạo, độc
ác của thực dân Pháp.
Các tỉnh Trung Kỳ, nhất là các tỉnh Bình Ðịnh, Quảng Ngải, Quảng Nam, Thừa
Thiên cùng phát động những cuộc biểu tình do các nhà Nho Duy Tân khởi
xướng, vận động bãi bỏ án tù đòi trả tự do cho các nhà yêu nước.
– Mùa xuân năm 1908, hàng ngàn người dân Huế nằm chắn ngang cầu Trường
Tiền và vây quanh Tòa Khâm Sứ để chống đối nạn sưu cao thế nặng và chống
việc áp bức dân chúng phải đi lao động khổ sai. Lúc bấy giờ Nguyễn Tất Thành
đang học tại trường Quốc Học, Huế, chắc hẳn ông đã nghe thấy tiếng đồng bào
đang nối tiếp từng đoàn kéo đi dọc theo bờ sông Hương, đấu tranh chống đối
hành động tàn bạo, vô nhân của thực dân Pháp.
Chính phủ Pháp cho lệnh bắt giam hầu hết các lãnh tụ duy tân kết án và lưu đày
ra Côn Ðảo, kể cả Phan Châu Trinh và các đồng chí của Ông.
Huỳnh Thúc Kháng, người làng Thanh Bình, quận Tiên Phước, tỉnh Quảng
Nam; học giỏi nổi tiếng, đỗ Giải Nguyên khoa Canh Tý (1900), và Tiến sĩ khoa
Giáp Thìn (1904). Ông kết hợp cùng các Ông Phạm Liệu, huyện Quế Sơn; Võ
Hoành, huyện Duy Xuyên; Nguyễn Ðình Huyến, huyện Quế Sơn. Vì thế nên
được mệnh danh là “Tứ Hùng” của tỉnh Quảng Nam để chống Pháp.
Ông cùng các bạn đồng chí Nguyễn Thành, Châu Thượng Văn… lãnh đạo cuộc
đấu tranh chống nạn “sưu cao thuế nặng” tại Quảng Nam. Năm 1908, Ông bị
bắt và lưu
đày ra Côn Ðảo.
Châu Thượng Văn, người ở Hội An, tỉnh Quảng Nam, là nhà cách mạng rất
hăng hái trong cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp và rất tích cực hoạt đông
cho việc duy tân xứ sở. Sau cuộc dân biến tại Quảng Nam năm 1908, Ông bị bắt
nhưng vẫn khẳng khái một mình nhận hết trách nhiệm. Kể từ lúc bị bắt đến khi
tuyên án có trên 20 ngày, Ông không chịu ăn uống chi cả nên khi ra tới Huế thì
Ông chết trong lao xá Thừa Phủ.
Tại Quảng Nam, dân chúng kéo nhau hàng nghìn người đến tỉnh lỵ, yêu cầu bãi
bỏ nạn sưu cao thuế nặng.
Tại Bình Ðịnh cũng vậy, dân chúng đều mặc áo cộc, đội nón lá, sau lưng mang
nồi niêu và thực phẩm. Dọc theo đường, thấy ai mặc áo dài đen thì họ xúm lại
xé áo và cắt tóc ngắn, rồi kêu gọi đi biểu tình. Vì thế gọi là “Loạn đầu bào” hay
“Vụ cắt tóc”. Thực dân Pháp và Việt gian đàn áp, bắt bớ và lưu đày biệt xứ
hàng ngàn nhân sĩ. Bi thảm nhất là Tiến sĩ Trần Quý Cáp bị chém tại Khánh
Hòa.
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Trần Quý Cáp, người làng Bát Nhị, tỉnh Quảng Nam, đỗ Tiến sĩ khoa Giáp Thìn
(1904), một nhà cách mạng kiên cường, lỗi lạc, bị giặc bắt giam, ghép vào tội
mưu phản và xử án chém ngang lưng tại Khánh Hòa năm 1908.
– Năm 1909 : Thực dân Pháp đem quân đi đánh Ðề Thám ở Yên Thế vào ngày
28-01-1909. Thống Sứ Bắc Kỳ ra yết thị khắp 4 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thái
Nguyên, Phúc Yên kể tội Ðề Thám chống đối Pháp.
Vì lực lượng hùng hậu của Thực dân Pháp, Ðề Thám bỏ đồn Phồn Xương rút
vào chìến khu trong rừng sâu chuyên dùng lối đánh du kích lưu động. Những bộ
tướng danh tiếng là Cả Trọng, Cả Ðịnh, Cả Huỳnh đã làm cho thực dân Pháp
nhiều phen điêu đứng.
Trước đây, Ðề Thám có dành một nơi đặc biệt trong khu vực Yên Thế cho
Phan Bội Châu lập ấp luyện binh, làm nơi tụ họp thanh thiếu niên Nghệ Tĩnh và
cũng là nơi cho đoàn quân của Phan Ðình Phùng tạm trú. Căn cứ này do Ông tú
Phạm Văn Ngôn chỉ huy. Con trai Tán Thuật là Cả Tuyển cũng ở trong chiến
khu đó. Lần này quân Pháp đánh Ðề Thám nhưng gặp phải các chiến sĩ Nghệ
Tĩnh và Cả Tuyển có nhiều kinh nghiệm chiến trường, đã từng tham dự nhiều
trận đánh ác liệt như trận ở núi Hàm Ếch làm cho quân Pháp tổn thất rất nặng
nề.
Cũng trong năm 1909, Phan Bội Châu phải rời Hoành Tân qua Hồng Kông, sau
đó đến Quảng Ðông vì Nhật đã thỏa hiệp và ký thương ước với Pháp. Vì quyền
lợi, Nhật đã trở mặt và đuổi du học sinh Việt Nam và Phan Bội Châu rời khỏi
Nhật Bản.
– Từ năm 1910, thực dân Pháp đã xử dụng nhiều biện pháp xảo thuật, tàn bạo
để vô hiệu hóa các phong trào, các lực lượng chống đối của người Việt Nam.
Các chiến sĩ hải ngoại dời căn cứ hoạt động ở Nhật sang Trung Hoa tiếp tục
hoạt động.
Năm 1911, Phan Bội Châu xướng xuất thành lập Việt Nam Quang Phục Hội và
bầu Cường Ðể làm Hội chủ. Tôn chỉ duy nhất của Hội là đánh đuổi thực dân
Pháp, giành độc lập cho Việt Nam.
Các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp thật sự khởi điểm cùng thời với quân
Pháp xâm chiếm nước Việt Nam (Từ tháng Bảy năm Mậu Ngọ, niên hiệu Tự
Ðức thứ 11, tức là ngày 31 tháng 8 năm 1858)
– Năm 1911, Phan Chu Trinh ở Côn Ðảo về Nam Bộ do lệnh ân xá của chính
phủ Pháp, rồi đưa Ông sang Ba-Lê (Pháp Quốc). Nhân dịp nầy Ông viết thư cho
Hội Nhân Quyền tố cáo những vụ án bất công đã xử năm 1909, như vụ án
“Ðông Kinh Nghĩa Thục” ngoài Bắc và phong trào “Xin xâu – Cúp tóc” ở Nam
Nghĩa.
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Tại Gò Công, Pháp đã phát giác vào tháng 6 năm 1911, một âm mưu giết hết
người Pháp trong tỉnh và chiếm lấy tỉnh lỵ Gò Công.
Trên đây là các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp đã được sử sách ghi chép.
Còn rất nhiều công cuộc đấu tranh lẻ tẻ khắp nơi của người dân Việt Nam mà sử
sách không thể ghi chép hết được.
Thế là từ ngày Hồ Chí Minh chào đời cho đến ngày Hồ Chí Minh lên tàu sang
Pháp, trên 20 năm (1890-1911). Toàn dân Việt đã đấu tranh chống thực dân
Pháp vận dụng nhiều phương cách để tìm đường cứu nước.
Trước các cao trào đấu tranh chống thực dân Pháp, Hồ Chí Minh đã ngoảnh mặt
làm ngơ, vì Nguyễn Sinh Cung cũng thấy trong giai đoạn này sự đô hộ của thực
dân Pháp tại Việt Nam đã xem như ổn định, khó lay chuyển bằng sức mạnh võ
trang cũng như các phong trào đấu tranh, nên đã tìm đường tha phương cầu
thực. Hơn thế nữa, cha của Hồ Chí Minh (Nguyễn Sinh Cung) là Nguyễn Sinh
Huy hợp tác với Triều đình làm tay sai cho thực dân Pháp và được bổ nhiệm
làm Tri Huyện Bình Khê, tỉnh Bình định.
Ðây là một bước ngoặt đầy bi đát và rất quan trọng đối với cuộc đời Hồ Chí
Minh, bởi vì, từ một “cậu ấm con quan” đang theo học trường Quốc Học tại
Kinh đô xứ Huế, nay lâm vào một tình trạng tuyệt vọng, không những không có
tài chánh để theo học mà còn có mặc cảm xấu hổ, mất mặt với bạn bè, thân
thuộc bà con họ hàng, làng xóm nơi sinh ra và lớn lên tại Nghê An. Chính cái
mốc điểm này đã đưa đẩy Hồ Chí Minh trở thành một con người kinh khiếp,
gieo rắc cho đất nước Việt Nam những điêu tàn, tang thương, đổ nát… và dân
tộc Việt Nam chịu cảnh nồi da xáo thịt và sự bất hạnh triền miên trên nữa thế kỷ
(sẽ trình bày ở phần tội ác qua hành động của Hồ Chí Minh)
A1) HỒ CHÍ MINH XUỐNG TÀU QUA PHÁP.
Tưởng cũng nên nói rõ biến cố quan trọng này vì sự kiện đã được hệ thống
tuyên truyền của Cộng sản ngụy tạo ra một huyền thoại vượt qua lịch sử đấu
tranh chống thực dân Pháp của toàn dân Việt Nam, với luận điệu trơ trẽn ngụy
tạo “Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước”.
Ðể sáng tỏ và phản bác luận điệu tuyên truyền, đánh bóng của Cộng sản Việt
Nam, chúng ta tìm hiểu: Hồ ra đi tìm đường cứu nước hay Hồ ra đi tìm đường
làm tay sai cho thực dân Pháp ? Nói một cách khác là tìm đường “làm quan” để
đè đầu cỡi cổ người dân Việt Nam.
– Năm 1910 : Ông Nguyễn Sinh Huy (thân sinh của Nguyễn Sinh Cung =
Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh…) bị thi hành kỷ luật (án)
rất nặng bởi vì Ông đã đánh người nông dân tên Tạ Ðức Quang bằng roi và gậy
đến nỗi làm cho người nông dân bị chết. Sở mật thám Pháp mở cuộc điều tra,
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được biết nội vụ xẩy ra khi Ông Tri Huyện say rượu. Người dân tỉnh Bình Ðịnh
đang sôi sục chống Thực dân Pháp.
Chính phủ Pháp và Triều đình Việt Nam muốn dùng chính sách mị dân nên
buộc Hội đồng Nhiếp Chánh ở Huế quyết định bãi chức Tri Huyện và hạ xuống
4 bậc trong hàng quan lại. Bi kịch này hết sức nặng nề, làm đổ vỡ giấc mộng
làm quan khi bị bãi chức và giáng cấp.
Cả hai cha con (Nguyễn Sinh Huy và Nguyễn Sinh Cung) đều hổ thẹn không
dám về quê nhà ở Nghệ An. Sau đó lưu lạc vào miền Nam sống ngoài lề của bộ
máy cai trị trong niềm lo âu, tủi nhục và thiếu thốn, mất nguồn sinh sống nên
làm nghề thầy lang bốc thuốc.
Hồ Chí Minh tự quyết định tìm đường xa lánh quê hương với hy vọng sang
nước Pháp dễ kiếm sống và có thể tìm được sự học hỏi, tạo cơ hội tiến thân hơn.
Ðể thấy rõ mục đích và bản chất của Hồ Chí Minh khi quyết định bỏ nước ra đi
bằng cách Hồ Chí Minh lúc bấy giờ có tên mới là Văn Ba, xin được một chỗ
làm trên chiếc thương thuyền cùng với bốn thanh niên Việt Nam là những nông
dân nghèo khổ, cũng bỏ làng, gia đình đi kiếm sống là Lê Quang Chi, Nguyễn
Văn Tri, Nguyễn Tuân và Ðặng Quan Rao (viết theo sách thời Thanh niên của
bác Hồ). Công việc của Văn Ba và bốn thanh niên trên là phụ làm những công
việc nặng nhọc dưới tàu, như: rửa chén, bát, dĩa, nĩa muỗng, rửa nồi, cào lò, xúc
than, cạo sơn, đánh bóng đồ đồng, lau chùi, quét dọn tàu…
Ngày 5 tháng 6 năm 1911, thương thuyền Amiral Latouche Tréville rời bến Nhà
Rồng (Saìgòn) đi Tân Gia Ba (Singapore), trên đường sang Pháp.
Tuy công việc hàng ngày, đêm trên tàu rất vất vả và nặng nhọc, nhưng nhờ tính
nhẫn nại chịu đựng, chịu gian khổ vốn có sẵn nơi mỗi con người Việt Nam, nhất
là dân Nghệ An, nên dù hoàn cảnh cùng cực nào, Văn Ba (Nguyễn Sinh Cung =
Nguyễn Tất Thành = Hồ Chí Minh…) vẫn đi tìm một lối thoát cho bản thân, bất
chấp nặng nhọc, khốn khổ trên đường xuôi ngược để tìm kế sinh nhai.
Hoài bão lớn nhất của Nguyễn Sinh Cung (Nguyễn Tất Thành) nhất định không
phải là “Bác ra đi tìm đường cứu nước” như ông tự nhận hoặc qua sách vở ghi
chép và qua lời tuyên truyền bịa đặt, tâng bốc của Cộng sản Việt Nam mà thực
chất hoài bảo lớn nhất của Nguyễn Tất Thành là tìm đường tự cứu mình, cứu
cha nên đã bỏ lại lũy tre làng xứng đáng lùi lại phía sau và hướng tới đại dương
như tự ngàn đời sẵn sàng chào đón những ước mơ và hy vọng… mai đây trên
đường hoạn lộ có thể gặp được và tìm được “Danh và Lợi” qua ngõ “Thực dân
hoạn lộ” vinh thân phì da bằng nỗ lực tự mình làm cho mình trở thành “hữu
dụng” đối với nhà nước Ðại Pháp đang đô hộ đất nước Việt Nam.
Nói cho cùng, Nguyễn Tất Thành cũng nhen nhúm chút ý tưởng cách mạng hóa
cuộc đời của mình thử cố vùng lên thay đổi mệnh số, đánh canh bạc thời vận,
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liều lỉnh một phen để tìm lối thoát cho bản thân, bi kịch gia đình bởi người cha
(Nguyễn Sinh Huy) làm Tri Huyện bị thải hồi đã tác động mạnh, tạo nên động
cơ thúc đẩy Nguyễn Sinh Cung phải xuống tàu bỏ nước ra đi. Ðể chứng minh
điều đó là đúng sự thật:
Ngày 5 tháng 6 năm 1911, Tàu Amiral Latouche Tréville của hãng Chargeurs
Réunis rời bến Nhà Rồng Sàigòn, có ghé các nơi và đến cảng Marseille của
Pháp ngày 6 tháng 7 năm 1911.
Ngày 15 tháng 7 năm 1911, tàu đến Le Havre, một cảng ở miền Bắc nước Pháp.
Hãng Chargeurs Réunis cho tàu vào ụ ở Le Havre để sửa chữa, nên tất cả thủy
thủ, nhân viên bồi tàu sang làm cho một tàu khác của Hãng để trở lại Ðông
Dương. Văn Ba (Nguyễn Tất Thành) không theo tàu trở lại Việt Nam, mà lên bộ
đi tìm việc làm thuê. Công việc đầu tiên là đến làm vườn cho gia đình viên chủ
tàu.

A2) HỒ CHÍ MINH XIN VÀO HỌC TRƯỜNG THUỘC ĐỊA TẠI PHÁP
Qua 2 tháng làm thuê, tham vọng làm quan tay sai cho người Pháp thúc dục,
ngày 15 tháng 9 năm 1911, Nguyễn Tất Thành (Văn Ba) đã làm 2 lá đơn gởi
đến:
1. Ðơn gởi Tổng thống Pháp.
2. Ðơn gởi Bộ Thuộc địa
Xin được vào học trường Thuộc địa như một nội trú viên.
* Kết quả:
1. Ðơn gởi Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc chẳng ai xét đến lá đơn của
Nguyễn Tất Thành.
2. Ðơn gởi Bộ trưởng Thuộc địa thì được giải quyết như sau:
Bộ Thuộc địa gởi công văn xuống chỉ thị Hội đồng Quản trị nhà Trường chiếu
theo nguyên tắc mà giải quyết.
Trong văn thư phúc trình lên Bộ Thuộc địa do ông Paul Dislère ký ngày 12
tháng 10 năm 1911. Trường Thuộc địa cho biết Nguyễn Tất Thành không hội
đủ điều kiện nhập học, vì chiếu theo tinh thần Nghị định ngày 30 tháng tháng 4
năm 1910, đương sự (Nguyễn Tất Thành) không phải là người được Phủ Toàn
Quyền Ðông Dương gởi sang Pháp để theo học tại trường Thuộc địa của Pháp.
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Tiếp theo sau đó, một văn thư chính thức do Phó Giám đốc Nhân viên thuộc Bộ
Thuộc địa ký ngày 21 tháng 10 năm 1911 gởi cho Nguyễn Tất Thành. Bộ Thuộc
địa cho đương sự biết là đơn xin nhập học trường Thuộc địa đã bị bác vì lý do
nói trên.
Dưới đây là các tài liệu tạm dịch như đơn xin nhập học trường Thuộc địa tại
Pháp và các văn thư liên quan đến Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh).
1. Ðơn gởi Tổng thống Cộng hòa Pháp quốc
2. Ðơn gởi Bộ trưởng Bộ Thuộc địa Pháp.
Ðơn thứ hai của Nguyễn Tất Thành gởi đến Bộ Thuộc địa cùng đề ngày 15
tháng 9 năm 1911, chỉ khác nhau ở góc trái phía trên lá đơn “Ðây là đơn thứ
hai” và cuối đơn có câu “Kính xin Ông Bộ trưởng nhận lòng tôn kính của tôi”.
3. Bản thảo văn thư Bộ Thuộc địa gởi cho Chủ tịch Ban Quản Trị nhà trường
Thuộc địa đề ngày 27 tháng 9 năm 1911, để tham khảo ý kiến.
4. Phúc trình của ông Paul Dislère gởi ông Bộ trưởng Bộ Thuộc địa xác nhận
đơn xin của Nguyễn Tất Thành không thể chấp thuận được vì Nguyễn Tất
Thành không
được Toàn Quyền Ðông Dương đề bạt qua Pháp học (theo quy định của điều I,
nghị định ngày 30 tháng 4 năm 1910).
5. Bản thảo văn thư của Bộ Thuộc địa thông báo choNguyễn Tất Thành biết
rằng:
“Ðơn xin nhập học trường Thuộc địa bị từ chối.” Ngày thảo văn thư 13 tháng 10
năm 1911, sao lại ngày 21 tháng 10 năm 1911, do Phó Giám đốc Nhân viên ký
tên. (Ðơn của Nguyễn Tất Thành và các tài liệu của Pháp).
Hiện các văn kiện này vẫn còn được lưu trữ tại Văn khố Quốc gia Pháp
(Archives Nationale – Section Outre Mer)
Khi làm đơn xin vào học trường Thuộc địa, chắc chắn Nguyễn Tât Thành biết
rõ :
* École Coloniale tại chính quốc chuyên đào tạo các quan cai trị của Pháp. Khi
tốt nghiệp được bổ nhiệm làm Công sứ, Khâm sứ, Chánh, Phó Tham biện, v.v…
TrongTrường có phân hiệu Bản xứ (Section Indigène), điều kiện nhập học phân
hiệu này phải còn là con cái các tay Ðại Việt gian, công thần nô bộc của Pháp
và nhất thiết có sự giới thiệu của viên Toàn quyền Ðông Dương.
* École Coloniale d’Indochine (thường được gọi là École des Interprêtes) tại
Ðông Dương. Tốt nghiệp trường này được tuyển bổ làm Thư ký Soái
phủ(Secrétaire du Gouvernement) mà thời ấy thường được gọi là Thông phán,
tùng sự tại các Tòa Công, Khâm sứ Tỉnh và Miền (Vùng).
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Mục đích của trường Thuộc địa là đào tạo tay sai cho thực dân Pháp, thi hành
chính sách, đường lối cai trị các nước thuộc địa nhằm đem lại quyền lợi cho
thực dân Pháp. Thế mà Nguyễn Tất Thành xin vào học, nhưng bị từ chối rõ ràng
như vậy. Lo cho bản thân chưa xong, làm sao gọi là tìm đường cứu nước được ?
Nguyễn Tất Thành còn gởi đơn xin viên Khâm sứ Trung kỳ cầu xin sự rộng
lượng thương xót hoàn cảnh của thân sinh (Nguyễn Sinh Huy) được tiếp tục
phục vụ trong vai trò huấn đạo hay thừa biện cũng được.
Sự kiện này lại càng chứng tỏ rõ ràng Nguyễn Tất Thành làm đơn xin học
trường Thuộc địa, làm đơn cho thân sinh ông được tiếp tục phục vụ cho thực
dân Pháp nên không thể viện lẽ “ra đi để tìm đường cứu nước” (tài liệu chứng
minh: Ðơn tiếng Pháp).
Sau khi bị trường Thuộc địa từ chối, Nguyễn Tất Thành sống lang thang rày
đây mai đó, không ở một nơi nào cố định và cũng không có một nghề nghiệp
nào chắc chắn để nuôi thân.
Trong cảnh bơ vơ, thiếu thốn, gặp được Phan Chu Trinh nghĩ tình ông Bảng Sắc
(Nguyễn Sinh Huy), cho ăn nhờ ở đậu, giúp đỡ mọi phương tiện, vì thấy Thành
hiện còn là một thanh niên mới trưởng thành mà phải sống tha phương cầu thực,
không nơi nương tựa. Thời gian này Thành được Phan Chu Trinh và Luật sư
Phan Văn Trường cưu mang và dạy tiếng Pháp để giúp Thành có điều kiện tiến
thân.
Nhưng vốn thận trọng, thâm trầm và dày dạn kinh nghiệm, cả hai người đều
không tán thành hoạt động quá táo bạo, liều lĩnh, vô lối của Thành, nên thường
xuyên nhắc nhở Thành nên tự kiềm chế kẻo việc chưa tới đâu đã mang họa vào
thân và đưa đến những kết thúc tai hại khôn lường; không những cho chính bản
thân của Thành mà còn di hại cho những nhà ái quốc chân chính đang hoạt động
tại Pháp và cả đất nước về sau này. Ý Phan Chu Trinh muốn nói nếu Thành
manh nha ý định chạy theo con đường Cộng Sản thì tai họa cho đất nước về sau.
Quả lời cảnh giác của Phan Chu Trinh đã thành sự thật. Chính Hồ đã nhận chìm
đất nước trong vũng lầy Cộng Sản, không ngoi lên nổi mãi cho đến nay đã hơn
60 năm (1945-2008) và không biết lúc nào dân tộc Việt Nam mới thoát nạn
Cộng sản.
Nói về chuyện Nguyễn Ái Quốc chống lại lập trường bất bạo động và chủ
trương dân tộc tự cường của hai ân sư của mình là Phan Chu Trinh và Phan Văn
Trường, nhất là Phan Chu Trinh, thiết tưởngng cũng nên thêm một chi tiết lịch
sử quan trọng này.
Nhận thấy càng ngày Nguyễn Tất Thành càng có khuynh hướng xa rời con
đường dân tộc, càng đi ngược lại những gì mình đã soi sáng cho, ngày 18 tháng
2 năm 1922, từ Marseilles, Phan Chu Trinh đã gửi cho Thành một lá thư cảnh
tỉnh nội dung gồm mấy điểm chính:
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l. Vạch cho Quốc thấy phương pháp đấu tranh đó, rồi sẽ không đem lại kết quả
nào. “Muốn cứu nước mà chủ trương đi ra nước ngoài một mặt kêu gọi người
giỏi ra ngoài giúp mình, đợi thời cơ thuận tiện mới về giải cứu quê hương, một
mặt viết bài đăng trên báo chương trên đất nước người, hô hào quốc dân đồng
bào đem tinh thần nghị lực ra làm việc cứu dân cứu nước, thì chỉ là một việc vô
ích mà thôi. Bởi lẽ rất đơn giảnn là đồng bào mấy ai biết chữ Tây, thậm chí cả
chữ quốc ngữ, cầm tờ báo mà đọc nổi”. Phan Chu Trinh khuyên Quốc, “đừng có
dùng cái lối nương náu ngoại bang để rung chuông gõ trống mà phải trở về ẩn
náu nơi thôn dã, hô hào quốc dân đồng bào, đồng tâm hiệp lực đánh đổ cường
quyền áp chế”.
2. Trong thư của Phan Chu Trinh có nêu lên và phê phán chủ trương ra nước
ngoài cầu cứu là sai lầm, sang Nhật sang Tàu chạy Ðông chạy Tây, chẳng khác
phương pháp của họ Lê cầu Thanh diệt Trịnh, họ Nguyễn cầu viện Pháp đình
đánh Tây Sơn. Rốt cuộc, chỉ toàn thất bại. Vả lại, “nếu phương pháp cầu viện
thành công thì quốc dân đồng bào vẫn nguyên cái lưng con ngựa, chỉ thay người
cưỡi mà thôi”.
3. Cũng trong thư Phan Chu Trinh có lưu ý rằng: càng ngày Thành càng có vẻ
bị mê hoặc chủ nghĩa Mác Lê muốn đi theo con đường này để mưu đồ việc cứu
nước, nên muốn giãi bày để Thành hiểu rằng con đường duy nhất vẫn là con
đường tự lực tự cường, mình tự trông cậy vào sức mình, lấy tinh thần quốc gia
dân tộc làm phương hướng và cậy trông vào sức quật khởi của quốc dân đồng
bào là chủ yếu, nếu không thì rốt cuộc đất nước cũng sẽ lại rơi từ tay đế quốc
này sang tay đế quốc khác mà thôi. Ðiều cảnh giác này cho đến bây giờ, vận
hạn đau thương của đất nước trong hơn 60 năm qua đã xót xa chứng minh là
đúng.
Thật đau xót cho cái lưng trâu ngựa Việt Nam, sau một thời gian ngót một thế
kỷ bị Thực dân Trắng cưỡi, nghỉ ngơi chưa được bao lâu, nay Ðế quốc Ðỏ lại
chễm chệ ngồi lên mà kẻ ra tận nước ngoài xa xôi rước /về lại chính là Nguyễn
Tất Thành háo thắng nông nỗi ngày xưa.
Vốn tính ngựa non háu đá và ngỗ nghịch Nguyễn Tất Thành đã chẳng nghe lời
khuyên bảo của bậc trưởng thượng, lại còn lộng ngôn cho rằng hai ông và nhóm
của hai ông đại khái là những người hủ nho, thủ cựu không dám hành động. Từ
đó Thành ra mặt bài bác tư tưởng của hai ông Phan và ly khai đoạn tuyệt với
đường lối đấu tranh bất bạo động.
Người ta còn nhớ trong một cuộc đấu lý sôi nổi tại căn nhà ở đường Gobelins
của Phan Văn Trường, giữa Phan Chu Trinh, Phan Văn Trường và Nguyễn Tất
Thành về những hoạt động bốc đồng của Thành và bạn bè, Thành (Quốc) đã lên
tiếng như sau:
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– Thưa bác, bác nói đến nền văn minh nào đấy, lẽ nào bác lại chưa biết đến vô
vàn tội ác mà bọn thực dân Pháp đã gây ra trên đất nước ta? Nhà tù nhiều hơn
trường học và nhà tù nào cũng chật ních tù nhân. Dân ta bị phân biệt đối xử, họ
không có lấy một chút quyền sơ đẳng nào….
Trong một câu nói khác nhằm đả kích hai cụ Phan,
Thành nhấn mạnh:
– Bác còn nhớ chứ, tại sao lại nổ ra cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên, nơi biết bao
máu đã chảy và biết bao người vô tội bị tử hình? Nguyên nhân là do những hành
động tàn bạo của tên công sứ Ðác-lơ. Ðể chiếm đoạt đất đai, tài sản của dân, y
đã ra lệnh chôn đến cổ những người Việt Nam vô tội…
Bây giờ ta hãy thử hình dung một cuộc đối thoại giữa một người bênh vực chủ
nghĩa Cộng sản và một người Việt Quốc gia. Người Quốc gia lớn tiếng :
– Thưa bác, bác nói đến nền văn minh nào đấy, lẽ nào bác lại chưa biết đến vô
vàn tội ác mà bọn Cộng sản đã gây ra trên đất nước ta. Nhà tù nhiều hơn trường
học và nhà tù nào cũng chật ních tù nhân cải tạo. Dân ta bị phân biệt đối xử, thi
cử, xin việc làm nhất nhất phải duyệt xét lý lịch. Người dân không có lấy một
chút quyền sơ đẳng nào…
– Bác còn nhớ chứ, tại sao lại nổ ra cuộc khỡi nghĩa Quỳnh Lưu, nơi biết bao
máu đã chảy và biết bao người vô tội bị giết? Nguyên nhân là do những chủ
trương tàn bạo của Hồ Chí Minh. Ðể chiếm đoạt đất đai, tài sản của dân, y đã ra
lệnh đấu tố, chôn đến tận cổ những nhà nông Việt Nam vô tội qua chính sách
“Cải cách ruộng đất” đẫm máu của y.
Ðấy, có khác gì bao nhiêu giữa hai đoạn đối thoại? Hồ Chí Minh lên án thực
dân Pháp đã tàn ác đối với dân ta để sau đó thiết lập một Nhà Nước Cộng sản
còn tàn ác vạn bội.
Một người Việt Nam bình thường từng sống qua hai thế hệ đều thấy rõ điều đó
và cho đến bây giờ, vẫn nghe các ông già bà lão nói với nhau: “Hồi dưới trào
Tây, đâu có tàn ác như Cộng sản !”
Nguyễn Tất Thành càng cay cú hơn sau khi đơn xin nhập học của mình bị bác.
Không được nhận học trường Thuộc Ðịa đã chuyển biến tư tưởng trầm trọng
nơi Nguyễn Tất Thành. Từ mộng làm quan toan tính cưỡi đầu cưỡi cổ dân Việt
“BẤT THÀNH,BẤT MÃN” Thành xoay qua con đường tranh đấu chính trị với
tham vọng làm… cách mạng (?). Bị cổng trường thực dân Thuộc Ðịa khép lại
ngay trước mũi, Nguyễn Tất Thành lâm vào ngõ bí, chẳng những dỡ dang sinh
kế, bỏ việc bồi dưới tầu, lên bộ lang thang ngày này qua ngày khác, hết làm phu
quét đường, đốt lò đến cào tuyết, dọn vườn..v..v..không một nghề nhất định nào
nơi xứ người. Từ đó Thành vô cùng bất mãn với thực tại, và với chính bản thân
- 27 -

mang tên Tất Thành mà bị bất thành chịu nhiều đắng cay đau xót ê chề thất
vọng, nảy sinh biến chuyển tâm trạng, bất trắc về luân lý và xã hội, bởi mộng
không thành (không được làm quan, lang thang thôi đành làm cách mạng !).
Một thời gian khá dài, Nguyễn Tất Thành sinh sống với cái nghề bồi bàn tại các
tửu quán Paris. Ðến năm 1917 được giới thiệu đi làm phụ bếp cho khách sạn
Calton ở Luân Ðôn (Anh Quốc) dưới quyền một đầu bếp nổi tiếng là Escoffier.
Ngoài giờ phục vụ cho khách sạn, Nguyễn Tất Thành bị lôi kéo vào hoạt động
trong tổ chức Liên Hiệp Công Nhân, một tổ chức bí mật của công nhân người
Hoa và Ấn thành lập tại Luân Ðôn nhằm chống lại chính quyền Tư Bản Anh
Quốc. Sinh kế của Nguyễn Tất Thành tại đây vất vã hơn, lại còn bị nhà chức
trách theo dõi, gặp nhiều khó khăn nên phảii trở lại nước Pháp.
Lại thêm lần nữa, Nguyễn Tất Thành đã lấy tên là Nguyễn Ái Quốc, khoác mỹ
từ “yêu nước thương nòi”, dụng ý lừa bịp Việt kiều hải ngoại. Nhất là tại Pháp,
có nhiều sinh viên du học và số đông thanh niên đi lính cho Pháp trên dưới 60
ngàn người. Bằng kỹ xảo bịp bợm, Tất Thành đã sang đoạt bút danh Nguyễn Ái
Quốc của nhóm các nhà yêu nước hoạt động tại Pháp, nhờ uy tín của nhóm này
để vun đắp thêm cho cái tên Nguyễn Ái Quốc vừa mới sang đoạt.
Theo những người Việt Nam sinh sống tại Paris những năm sau Thế chiến
1914-1918, Nguyễn Ái Quốc là cái tên chung của những người hoạt động chính
trị mưu cầu độc lập cho Việt Nam thời bấy giờ. Thuở Nguyễn Tất Thành mới
tới Paris chưa thông tiếng Pháp, cả nói lẫn viết, nhất là viết, đã có những truyền
đơn viết bằng Pháp văn ký tên Nguyễn Ái Quốc. Mật thám Tây theo dõi và báo
cáo người thảo truyền đơn chính là Luật sư Phan Văn Trường. Về sau này, khi
đoạn tuyệt tư tưởng với các ân sư của mình, Nguyễn Tất Thành đã lợi dụng uy
tín của họ, công lao gây dựng tư tưởng và hoạt động ái quốc của họ để làm chất
liệu xây đắp tên tuổi của cá nhân mình bằng trò chơi đơn giản là cướp ngay cái
bút hiệu Nguyễn Ái Quốc. Và cứ thế mà về sau này đám văn nô, sử nô Cộng
Sản cứ theo đó mà viết lịch sử Ðảng, tâng bốc Hồ Chí Minh, cho Hồ Chí Minh
“hiển thánh” như thế nào ai cũng rõ.
Nhờ vậy, cái tên Nguyễn Ái Quốc đã lôi cuốn được khá nhiều cảm tình và hậu
thuẫn của kiều bào tại Pháp. Tưởng cũng nên đề cập thêm ở đây “huyền thoại”
về tác giả “Bản án chế độ thực dân Pháp” mà bọn văn-sử-nô của Hà Nội vẫn rao
to lên rằng “Bác ta” uyên bác vô cùng, làu thông đủ thứ ngôn ngữ. “Chính Bác
ta đã viết Bản án chế độ thực dân Pháp ký tên Nguyễn Ái Quốc đấy” !
Việt kiều ở Paris vào thời kỳ ấy ai cũng biết tác giả chính là Luật sư Phan văn
Trường, còn Hồ Chí Minh (lúc ấy đã tự xưng Nguyễn Ái Quốc) thời gian đó
chưa thông tiếng Pháp, làm sao viết nổi. Chính Trần Dân Tiên (Hồ viết bài tự
khen mình và ký bút hiệu này) trong “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của
Hồ Chủ tịch” đã công nhận rằng “Hồ chưa viết được tiếng Pháp” và học tiếng
Pháp với cô sen. Vậy mà cũng nêu được một huyền thoại!
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Những người tích cực giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần nhiều nhất cho Nguyễn Tất
Thành là Phan Chu Trinh, Luật sư Phan Văn Trường và sau có thêm Kỹ sư hóa
học là Nguyễn Thế Truyền, vốn có nhiều uy tín trong giới người Việt cư ngụ tại
Pháp. Kỹ sư Truyền đã dìu dắt, giới thiệu với mọi người và cho cộng tác để xuất
bản tờ “Việt Nam Hồn”. Nhờ đó Nguyễn Ái Quốc có thêm cơ hội tạo uy tín cá
nhân, được giới chính trị Pháp lưu ý, cho gia nhập đaoeng Xã Hội Pháp và phụ
giúp cho tờ “Le Populaire” cơ quan ngôn luận của Ðảng.
A3) HỒ CHÍ MINH ĐI THEO ĐỆ TAM QUỐC TẾ CỘNG SẢN
Một thời gian sau, Nguyễn Ái Quốc được cho đi tham dự Ðại hội Ðảng
ởTours vào năm 1920. Tại đây Quốc đã bỏ phiếu tán thành chủ nghĩa Ðệ Tam
quốc tế Cộng Sản.
Kể từ đó, Nguyễn Ái Quốc ly khai với ông Nguyễn Thế Truyền cùng các ân
nhân khác tại Paris. Trong lúc mọi người tiếp tục đấu tranh cho Quốc gia Dân
tộc Việt Nam thì Nguyễn Ái Quốc lại lao mình xả thân cho Cộng Sản Quốc Tế.
Sau Thế Chiến 1914-1918 kết thúc Cách mạng Vô sản Nga thắng lợi, chủ nghĩa
Cộng Sản bành trướng khắp nơi, nhất là tại Pháp, Nguyễn Ái Quốc chớp thời cơ
tích cực làm tay sai cho Ðệ Tam quốc tế Cộng Sản. Như diều gặp gió, bất chấp
chính tà, Quốc gia Dân Tộc, Nguyễn Ái Quốc chỉ nhằm thỏa mãn riêng tư trong
cuộc đời trôi sông lạc chợ. Lúc bấy giờ Nguyễn Ái Quốc núp sau những nhà ái
quốc Việt Nam để lợi dụng Hội Việt Kiều và tự gắn cho mình hậu thuẫn nên dư
luận ở Pháp chú ý và Nguyễn Ái Quốc đã trở thành một thành viên của Ðảng
Cộng Sản Pháp vào năm 1920.
Ðảng Cộng Sản Pháp là một phân bộ đảng Cộng Sản của Nga, nên chỉ biết Nga
là Tổ Quốc, Marx-Lénin là Tổ phụ, còn tổ quốc mình, Nguyễn Ái Quốc liệt vào
hàng thứ yếu.
Từ khi mang tên Nguyễn Ái Quốc, gây được sự tín nhiệm của Ðảng Cộng Sản
Pháp. Nguyễn Ái Quốc bắt đầu thời kỳ dứt khoát với quá khứ.
Nguyễn Ái Quốc chấp nhận dâng hiến cuộc đời cho Cộng Sản Quốc Tế, tuyệt
đối trung thành với chủ thuyết Duy Vật Biện Chứng, lập trường vô sản chuyên
chính đã thâm sâu vào con người Nguyễn Ái Quốc, nên được Ðảng Cộng Sản
Pháp cho sang Nga nhập học Trường Công Nhân tại Mạc Tư Khoa
.Trường đào tạo tay sai cho thực dân Trắng khước từ Nguyễn Tất Thành. Thì
nay trường đào tạo tay sai cho thực dân Ðỏ lại đón nhận Nguyễn Ái Quốc. Nên
tại đây, Nguyễn Ái Quốc tỏ ra là một học sinh xuất sắc, chịu khó, chăm chỉ học
tập chủ nghĩa Marx Lénin và chiến thuật của Cộng sản.

- 29 -

Sau khi trở lại Pháp Nguyễn Ái Quốc (không còn là Ái Quốc) tích cực hoạt
động phục vụ cho Ðảng Cộng Sản Pháp, nên lại được cử đi dự Ðại-hội Cộng
Sản Quốc-tế năm 1922 với tư cách Ðại-biểu cho Ðảng Cộng Sản thuộc địa.
Năm 1923 Nguyễn Ái Quốc mang tên Chen Vang được đưa sang Nga một lần
nữa tham dự Ðại Hội Nông Dân Quốc Tế.
A4) HỒ CHÍ MINH ĐẾN TRUNG QUÔC
Lần nầy Nguyễn Ái Quốc ở lại Nga một thời gian khá lâu để học hỏii kinh
nghiệm đấu tranh và phương pháp Tổ Chức Cộng Sản ở các nước thuộc địa. Sau
đó nhận công tác làm tay sai cho đế quốc Cộng Sản Quốc Tế.
Năm 1924, Nguyễn Ái Quốc, được cử sang Trung Quốc để chính thức bắt đầu
dâng hiến cuộc đời cho Cộng sản, gọi là “Sự nghiệp cách mạng” với chủ đích
du nhập chủ nghĩa Cộng Sản vào Việt Nam và cũng là giai đoạn có nhiều biến
cố liên tiếp tại Việt Nam. Lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc, tháp tùng phái bộ Nga
dưới sự điều khiển của Borodine (Sử Trung Quốc dịch âm là Pháo La Ðình)
hoạt động vùng Hoa Nam, mang thông hành giả, quốc tịch Trung Hoa, lấy tên là
Lý Thụy, bí danh là Vương Sơn Nhi để đánh lừa chính quyền địa phương Quốc
Dân Ðảng, đồng thời che dấu mặt nạ Cộng sản để thu hút số đông thanh niên
khắp các nước Ðông Nam Á đến học quân sự, chính trị tại trường Hoàng Phố.
Phần lớn những thanh niên đến học này là người Việt Nam đã là thành viên
những Tổ chức, Ðoàn thể Quốc Gia. Sau khi Nguyễn Ái Quốc tức Lý Thụy
được Cộng Sản Nga tín nhiệm cử đi hoạt động khắp các nước Ðông Nam Á và
chọn Quảng Châu (Trung Quốc) làm trung tâm, đội lốt người Quốc Gia yêu
nước, Lý Thụy đã tìm cách làm thân với số đông nhằm lôi cuốn những thanh
niên trong các tổ chức này. Lý Thụy chinh phục giới trẻ vì dư biết số người cao
niên đã tiêm nhiễm tinh thần Nho Giáo khó tin vào chủ nghĩa Mác Xít còn mới
mẻ.
Lý Thụy đã bỏ ra nhiều thời gian để tích cực tuyên truyền quảng bá Cách mạng
Nga, lý thuyết Mác-Xít, đấu tranh giai cấp..v..v.. Lý luận của Thụy đã tác động
mạnh vào một số đông thanh niên Việt Nam hải ngoại. Thời gian này, Thụy
khởi công gây dựng Việt Nam Thanh niên Cách mạng Ðồng Chí Hội. Thụy
tuyển chọn người xuất sắc vào Ban Lãnh Ðạo Trung Ương, chỉ định đoàn viên
đưa về Việt Nam bí mật hoạt động và tuyển mộ thêm hội viên, tổ chức thành
những tiểu tổ, bành trướng dần chủ nghĩa Cộng Sản.
Năm 1927, tại Trung Quốc, sau khi Tưởng Giới Thạch ra lệnh tiêu diệt Cộng
Sản, chặn đứng các cuộc vận động của Nga trên đất nước Trung Hoa và khắp Á
Ðông, trưởng phái bộ Nga là Michael Borodine từng là cố vấn chính trị cho
Trung Hoa Quốc Dân Ðảng từ thời Tôn Văn, vội vàng rời khỏi Trung Hoa
mang theo tất caả đồ đệ, trong đó có Lý Thụy. Lý Thụy cũng vội vàng khuyến
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cáo các đảng viên thanh niên mạnh ai nấy tìm cách thoát thân về nước và giữ
vững tinh thần cách mạng.
Trước khi lên đường về Nga, Lý Thụy đã chọn một thanh niên nồng cốt gài lại
Trung Quốc tên là Hồ Tùng Mậu tức Hồ Bá Cự, giao phó trách nhiệm điều
khiển Việt Nam Thanh Niên Cách Mạng Ðồng Chí Hội. (Năm 1946, Hồ Tùng
Mậu được Hồ Chí Minh phong chức Chủ tịch Ủy ban Hành chánh Kháng chiến
Liên khu IV, Thanh Nghệ Tỉnh – Bình Trị Thiên). Nhưng chẳng bao lâu sau Hồ
Tùng Mậu bị Trung Hoa Quốc Dân Ðảng bắt. Người thừa kế Mậu là Lâm Ðức
Thụ tức Nguyễn Công Viển, nhưng Thụ lại là người có nếp sống tiểu tư sản
không phải là người cách mạng chính trị nên một số đảng viên bất hợp tác. Hơn
nữa, Lâm Ðức Thụ có tư tưởng hữu khuynh nên bắt đầu có sự chia rẽ: Hai, ba
nhóm Cộng Sản tranh chấp nhau, dần dần đưa đến suy sụp từ Trung Hoa đến
Việt Nam.
Trở về Nga Sô, Nguyễn Ái Quốc được Ðệ Tam Quốc Tế tại Mạc Tư Khoa phái
sang Bá Linh hoạt động cho Liên Hiệp Phản Ðế, rồi đến Vọng Các là nơi đặt trụ
sởNam Hải Vụ thay vì Ðông Á Vụ của Ðệ Tam Quốc Tế vốn đang gặp phải khó
khăn. Thủ đô Xiêm cũ (Thái Lan) là nơi tập trung nhiều Hoa kiều, Việt kiều trú
ngụ chiếm gần hết miền Ðông Bắc giáp Lào.
Nhưng sau đó Staline nhận thấy không thể bỏ trống căn cứ hoạt động trên lãnh
thổ Trung Hoa, đã cử một bộ phận đến Thượng Hải để lo xây dựng lại cơ sở
Cộng Sản trong đó có Nguyễn Ái Quốc và một nhân vật khác là Lê Hồng
Phong.
Pháp, làm sao viết nổi. Chính Trần Dân Tiên (Hồ viết bài tự khen mình và ký
bút hiệu này) trong “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” đã
công nhận rằng “Hồ chưa viết được tiếng Pháp” và học tiếng Pháp với cô sen.
Vậy mà cũng nêu được một huyền thoại!
Những người tích cực giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần nhiều nhất cho Nguyễn Tất
Thành là Phan Chu Trinh, Luật sư Phan Văn Trường và sau có thêm Kỹ sư hóa
học là Nguyễn Thế Truyền, vốn có nhiều uy tín trong giới người Việt cư ngụ tại
Pháp. Kỹ sư Truyền đã dìu dắt, giới thiệu với mọi người và cho cộng tác để xuất
bản tờ “Việt Nam Hồn”. Nhờ đó Nguyễn Ái Quốc có thêm cơ hội tạo uy tín cá
nhân, được giới chính trị Pháp lưu ý, cho gia nhập đảng Xã Hội Pháp và phụ
giúp cho tờ “Le Populaire” cơ quan ngôn luận của Ðảng.
Nhân cơ hội này, Nguyễn Ái Quốc lại có dịp trở lại Hoa Nam gặp được các
đồng chí cũ, đả thông tư tưởng, kêu gọi sự hợp nhất lại thành một đảng.
Năm 1930, lần đầu tiên Ðảng Cộng Sản Việt Nam được thành lập tại Hương
Cảng. Năm 1931, theo lệnh của Staline phải đổi tên là Ðảng Cộng Sản Ðông
Dương nhằm mở rộng tầm hoạt động luôn cả Lào Miên do Lê Hồng Phong lãnh
đạo.
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Tháng 6 năm 1931, Nguyễn Ái Quốc bị người Anh bắt tại Hương Cảng nhưng
chỉ một năm sau được tha.
Có dư luận cho rằng Quốc thỏa thuận với mật thám Anh thả ra, Quốc sẽ giúp lại
một việc quan trọng nào đó và cũng là để dễ bề cộng tác với mật thám Anh. do
vậy mà cơ quan ngôn luận BSO Daily Worker đăng tải tin “Nguyễn Ái Quốc đã
chết vì bệnh lao trong khám đường Hương Cảng”. Từ đó Hồ im hơi lặng tiếng
ai cũng tin là Quốc đã chết, kể cả mật thám Pháp.
Lịch sử đã chứng minh :
– Kể từ ngày Hồ Chí Minh được sinh ra (1890) đến ngày Hồ Chí Minh xuống
tàu qua Pháp (1911), toàn dân Việt Nam phải trải qua các cuộc đấu tranh gian
khổ, để giải thoát cho người dân Việt khỏi tai ách dưới cảnh áp bức, đô hộ của
thực dân Pháp. Các nhà khoa bảng, khi thành danh cũng bỏ tất cả vinh hoa, phú
quý, quyền cao, chức trọng, dấn thân vào con đường cách mạng chống ngoại
xâm, bằng đủ mọi hình thức để rồi đón nhận sự trả thù độc ác; bằng những án
khổ sai lưu đày nơi Côn Ðảo, những trận tra tấn dã man… một hành động khác
của thực dân Pháp ghê rợn hơn nữa là chém ngang lưng, chém đầu, bêu đầu
khắp xóm làng, chợ búa… Mặc dù thực dân Pháp dùng đủ mọi thủ đoạn tàn bạo
để trấn áp, nhưng các cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của toàn dân Việt vẫn
tiếp diễn làm cho thực dân Pháp điên đảo…
– Trong lúc đó, Nguyễn Tất Thành (Hồ Chí Minh) ở Pháp làm đơn xin học
trường Thuộc địa với hoài bảo làm tay sai cho thực dân Pháp. Khi xin học bị từ
chối, Nguyễn Tất Thành xoay qua làm tay sai cho đế quốc Cộng sản Liên Xô và
theo lệnh Liên Xô phái đi tuyên truyền cho Chủ nghĩa Cộng sản khắp các nước
như Pháp, Ðức, Xiêm, Trung Hoa, Hồng Kông… Sau đó bị nhà cầm quyền Anh
ở Hồng Kông bắt giữ (1931).
*
**
B1) CÁC CUỘC ĐẤU TRANH CHỐNG PHÁP TIẾP TỤC
Hồ Chí Minh hoạt động theo lệnh Cộng sản Quốc tế, trong thời gian đó tại quê
nhà, phong trào chống thực dân Pháp vẫn tiếp tục càng lúc càng mạnh, càng
quyết liệt :
Năm 1894, Pháp chịu điều đình và thuận nhượng bộ cho Ðề Thám. Tổng số
gồm 22 làng ở vùng Phồn Xương để lập đồn điền và khai khẩn ruộng đất.
Nhưng hai năm sau, một lần nữa Ðề Thám lại khởi binh chống quân Pháp và
bọn tay sai.
Năm 1898, Pháp lại thương lượng, cam đoan không xâm nhập vùng Yên Thế và
chịu nhượng bộ nhiều điều kiện khác với Hoàng Hoa Thám.
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Năm 1905, Ðề Thám lại tiếp tục đẩy mạnh phong trào chống Pháp. Cuối cùng
Pháp dùng Tri huyện Lương Văn Phúc, cùng bố nuôi là Lương Tam Kỳ, cựu
Thủ lãnh Thổ phỉ Tàu ở vùng Thái Nguyên, cho 3 tên giết mướn người Hoa xin
gia nhập lực lượng của Ðề Thám, rồi thừa khi Ðề Thám đang ngủ, chúng đâm
chết vào lúc rạng sáng ngày 18-03-1913, tức là ngày 10 tháng 2 Âm lịch, cách
chợ Gò 2 cây số. Bọn chúng chặt đầu Ðề Thám đem treo lên trước chợ Nhã
Nam suốt 2 ngày.
Năm 1913, quân Pháp không đàn áp được cuộc chiến do Ðề Thám lãnh đạo.
Ông Ðề Thám là một nhân tài, khéo dụng binh, nhiều mưu lược lại thêm có các
tướng tài giỏi, như Cả Trọng (con trai), Cả Ðịnh, Cả Huỳnh, Bà Chiểu, cùng
người vợ là Ðặng Thị Nhu phụ lực nên thanh thế rất vững mạnh và lẫy lừng.
Hoàng Hoa Thám tức là Ðề Thám, sinh năm 1846, người phủ Yên Thế, tỉnh Bắc
Giang. Cả cuộc đời Ðề Tham cùng gia đình vợ con đều một lòng chống thực
dân Pháp đến hơi thở cuối cùng.
Năm 1913, viên Khâm Sứ Trung Kỳ Mahé đào mả vua Tự Ðức để tìm vàng bạc
châu báu. Việc này làm vua Duy Tân phẫn uất và nhân tâm xao xuyến, nguyền
rủa
Tháng 4-1913 Nguyễn Khắc Cần và Nguyễn Văn Tráng, đảng viên cách mạng ở
hải ngoại về ném bom ở Thái Bình, giết Tuần Phủ Nguyễn Duy Hàn. Tiếp theo
sau đó ném lựu đạn giữa khách sạn “Hà Nội Hotel” ở Hà Nội giết chết hai sĩ
quan Pháp Monlgrand và Chapuis và làm nhiều ngưòi bị thương. Mục đích là
cảnh cáo người Pháp phải sửa đổi lại chính trị ở Việt Nam. Sở Mật thám Pháp
khám phá ra rằng chính Tổ chức Việt Nam Quang Phục Hội của Phan Bội Châu
và Cường Ðể mới thành lập ở Quảng Ðông đã tổ chức cuộc ám sát này.
Một kế hoạch đánh Pháp bị phát giác ở Nam Kỳ do ông Gilbert Chiểu chủ
xướng. Chính phủ thực dân lập Hội Ðồng Ðề Hình tại Hà Nội để xử những đảng
viên cách mạng. Tất cả 120 người bị bắt, Hội Ðồng ấy họp Hội chính ra phán
quyết làm mười bốn (14) án tử hình, trong số đó bẩy người bị chém (Vụ ném
bom ở Thái Bình và Hà Nội) và bẩy người tử hình vắng mặt,trong số khuyết
tịch ấy có bốn ông: Phan Bội Châu, Cường Ðể, Vũ Ngọc Thụy tức Hàn Lĩnh và
Nguyễn Ngọc Quyến.
– Tháng 9/1913 Chính phủ thực dân Pháp đút lót Tổng Ðốc tỉnh Quảng Ðông là
Long Tế Quang bắt cóc Phan Bội Châu giam lại và định giải về Ðông Dương,
nhưng nhờ đảng cách mạng Trung Hoa giúp thoát nạn.
– Năm 1914-1915: Nhân lúc Âu Châu chiến tranh, đảng cách mạng Việt Nam
hoạt động ráo riết.
– Ngày 20-10-1914, Trương Nhị đánh phá đồn Lục Nam.
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– Ngày 13-3-1915, Nguyễn Hải Thần, Hoàng Trọng Mậu và Phan Bội Châu mộ
quân từ biên giới Quảng Tây về đánh đồn Tà Lùng, Cao Bằng, biên giới Hoa
Việt.
– Ngày 28-9 chính trị phạm phá ngục Lao Bảo.
Tháng 5-1916, vua Duy Tân cùng hai nhà chí sĩ Thái Phiên và Trần Cao Vân
mật mưu khởi nghĩa ở Huế , có lính tập và lính mộ của Tây giúp sức.
Diễn Tiến Cuộc Khởi Nghĩa Của Vua Duy Tân
Vào khoảng tháng 9 năm 1915, theo sự yêu cầu khởi nghĩa của đảng bộ Quảng
Ngãi, đại biểu các tỉnh về tham dự đại hội ở Phú Xuân (Huế) để bàn luận một kế
hoạch thực hiện. Các đại biểu tham dự đại hội này có:
Quảng Ngãi có các đại biểu: Nguyễn Thúy, Lê Ngung,Lê Triết, Nguyễn Nậm
.Quảng Nam có các đại biểu: Thái Phiên, Ðỗ Tư, Trần Cao Vân, Phan Thành
Tài.
Thừa Thiên: Ðoàn Bổng đại diện.
Quảng Trị: Nguyễn Chánh đại diện.
Ðại hội tổ chức tại nhà ông Ðoàn Bổng ở đường Ðông Ba (Huế). Ðại hội cử ông
Thái Phiên làm Chủ Tịch cuộc khởi nghĩa. Sau mấy ngày thảo luận, bàn bạc, đại
hội đi đến quyết định: Rước vua Duy Tân tham gia vào cuộc khởi nghĩa để yên
lòng dân chúng và phân công tác chịu trách nhiệm:
– Ông Thái Phiên và ông Trần Cao Vân phụ trách liên lạc trực tiếp Vua Duy
Tân.
– Ông Lê Ngung phụ trách soạn thảo tờ hịch và chương trình hành động.
– Ông Nguyễn Thúy và Ông Lê Ðình Dương (Y Sĩ) chịu trách nhiệm đi thương
lượng với cố đạo Bàn Gốc để nhờ giới thiệu với viên quan tư người Ðức ở
Mang Cá, Huế.
– Ông Nguyễn Chánh, Ủy viên, chịu trách nhiệm kiểm soát.
Chỉ thị Ðại diện các tỉnh cần phải cấp tốc vận động binh lính và dân chúng sẵn
sàng tham gia khi cuộc khởi nghĩa phát lịnh khai hỏa.
Họp Ðại Hội Lần Thứ Hai Ở Phú Xuân
Vào khoảng trung tuần tháng 3 năm 1916, Việt Nam Quang Phục Ðảng (Trung
Bộ) tổ chức Ðại hội lần thứ hai ở Phú Xuân, Huế để nghe báo cáo soát xét về
tình hình, kiểm điểm lại các lực lượng, duyệt lại bản chương trình và định kế
hoạch hành động.
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Soát xét về lực lượng, Ðại hội thấy rằng lực lượng cũng tạm đủ. Quảng Nam,
Quảng Ngãi cơ sở vững chắc, lực lượng mạnh, còn có tổ chức một lực lượng
trung kiên cho cuộc khởi nghĩa, Thừa Thiên có lính Khố Vàng, Ðội lính Khố
Xanh, Ðội lính Tây do một viên Thiếu Tá ngưòi Ðức chỉ huy ở Mang Cá và một
Ðội lính mới ước chừng độ 1,000 người để đưa qua Pháp. Ðội quân này chịu
ảnh hưởng cách mạng nhiều nhất. Ngoài ra còn một số quan lại viên chức và
nhân dân xung quanh Huế và miền quê tham gia.
Quảng Trị: Có Ðội lính Khố Xanh do các ông Quản Thiệu, Quản Nguyên chỉ
huy, tổ chức dân chúng rất mạnh, do ông Khóa Bảo cầm đầu.
Quảng Bình: Chỉ có một số ít đồng chí. Còn các tỉnh miền Nam lực lượng
không mạnh lắm, nhưng nhờ tinh thần chống Pháp của dân chúng. Kế hoạch
khởi nghĩa được hoạch định như sau:
1. Tổng phát động khởi nghĩa ở khắp các tỉnh, trước lúc khởi nghĩa, Huế sẽ nổ
thần công làm hiệu lệnh báo cho tỉnh Bình Trị biết; đồng thời nổi lửa ở đèo Hải
Vân để báo cho tỉnh Nam Ngãi biết.
2. Huy động các đạo quân cùng dân chúng chiếm kinh đô Huế, liên lạc trực tiếp
với quan tư người Ðức đóng ở Mang Cá, xin làm tiếp viện.
3. Chiếm Ðà Nẵng để mở đường giao thông với Ðức Phổ và các vùng lân cận.
4. Nếu cuộc tấn công bất lợi thì đánh lui, đạo quân Quảng Nam sẽ rút về phía
Tây chiếm miền rừng núi Ba Nà, Ðạo quân Quảng Ngãi sẽ kéo lên miền rừng
núi Gia Rai (Pleiku).
5. Các tỉnh miền Nam Trung Kỳ vì lực lượng ít ỏi, sẽ vận động quần chúng nổi
dậy hưởng ứng lúc nào quân cách mạng kéo tới.
Ðại hội quyết định ngày 01 tháng 04 Âm lịch (tháng 5 năm 1916) tổng khởi
nghĩa. Ðại hội đồng thuận bầu Ủy Ban Khởi Nghĩa gồm có các nhân vật chính
sau đây:
Huế : Ông Thái Phiên, Trần Cao Vân.
Quảng Nam : Ông Phan Thành Tài, Ðỗ Tư.
Quảng Ngãi : Ông Lê Ngung.
Tất cả công việc sắp đặt, phân công đâu vào đó, chỉ đợi ngày khởi sự nhưng…
Một Sự Thất Bại Đau Đớn
Vì tình riêng, ngày 30, một viên Cai Khố Xanh có chân trong Ðảng cách mạng
tên là Võ Cử đóng ở đồn Quảng Ngãi bị đổi đi Ðức Phổ; Cử có dặn với người
em họ là Trung làm lính giản ở dinh Ông An nên về nhà đừng lại dinh. Trung
không hiểu vặn hỏi. Vì thương em, Cử đành nói sự thật, Trung vâng lời, chiều
hôm ấy đến xin phép viên Án Sát Phạm Liêu về nhà.
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Thấy sắc mặt Trung khác mọi ngày và điệu bộ khả nghi, Liêu liền gạn hỏi. Biết
không thể dấu được, Trung bèn thú thật. Liền đó, Liêu đưa Trung qua báo Sứ,
lập tức Cử bị đưa về tra hỏi. Bị tra cực hình, Cử liền khai Thiểm và Cẩn, Cẩn là
tùy phái tòa sứ được đảng giao cho trọng trách đầu độc viên Công Sứ. Còn
Thiểm, Cai lính Khố Xanh được đảng cử làm Giám Binh, đứng đầu việc chỉ huy
trại lính, Thiểm và Cẩn bị bắt, tra khảo song không chịu khai ai cả.
Chiều mồng Một, binh lính Việt Nam bị lột khí giới và bị tống lao. Thành phố
thiết quân luật, lính Pháp đi tuần xét các ngả đường. Ðến giờ đã định, dân chúng
kéo đến các địa điểm tập trung. Ðội lính Khố Xanh ở Nghĩa Hành do đội Luân,
Cai Xứ chỉ huy cũng kéo đến cách thành hai cây số nấp vào một chỗ. Nhưng đợi
mãi không thấy đành phải rút về. Mấy ngày sau đó, nhiều người bị xét nhà, bị
bắt và bị tra tấn cực hình. Cả thẩy 14 người bị chém, trong đó có Lê Ngung.
Hơn 200 bị án khổ sai, đày đi Côn Lôn và Lao Bảo. Ở Quảng Nam cũng bị vỡ
lở trước ngày bạo động. Nguyễn Ðĩnh phản đảng, đem giấy má sổ sách báo với
người Pháp. Ðĩnh người An Quán, trước làm Tuần Phủ. Vì vậy, ở Hội An, Y Sĩ
Lê Ðình Dương bị bắt đưa vào Nam rồi đầy lên Ban Mê Thuột. Ở Ðà Nẵng,
Phan Thanh Tài bị xét nhà. Tài trốn thoát nhưng sau bị bắt, và bị chém ngày 0906-1916. Một số khí giới và quần áo sắm cho dân quân bị tịch thu. Cuộc bạo
động ở Faifoo (Hội An) và Ðà Nẵng vì vậy mà thất bại.
Người Pháp canh phòng rất ráo riết. Riêng ở Tam Kỳ, Phó Ðảng chỉ huy dân
quân đến vây Phủ và giết chết viên Ðại Uý người Pháp. Hôm sau dân quân bị
quân chính phủ Pháp dẹp tan. Kết quả hơn 100 án chết chém và một số đông bị
đầy đi Lao Bảo và Côn Lôn.
Ở Huế, tòa Khâm Sứ được tin có bạo động nên đã ra lệnh đề phòng ráo riết. Tuy
vậy đối với Nam Triều họ vẫn giữ bí mật. Ngày mồng 1, Khâm Sứ Charles mật
ban hành lệnh giới nghiêm như vậy mà Trần Cao Vân và Thái Phiên chẳng hay
gì cả. Ðêm mồng 1 rạng ngày mồng 2 tháng 4 năm Duy Tân thứ mười (03-051916) hai ông cùng Ðội Xiêm tức Nguyễn Quang Siêu đến cửa Hòa Bình để
đón Vua Duy Tân, nhà Vua lẩn ra khỏi hoàng thành không may lại gặp tên mật
thám Nguyễn Văn Trứ làm Thông Phán Tòa Khâm. Liền đó, Vua bị lính đuổi
theo, túng thế nhà Vua phải gói ấn bỏ lại trên cầu Tràng Tiền rồi đánh lừa quân
lính và theo Thái Phiên và Trần Cao Vân lẩn trốn. Tòa Khâm phái Phan Ðình
Khôi mang quân đi tầm nã, bắt được nhà Vua và Thái Phiên ở chùa Thiên Mụ,
đưa về Huế và nhốt vào đồn Mang Cá.
Trần Cao Vân cũng bị bắt ở làng Hà Trung thuộc huyện Phú Lộc (Huế).
Ngày 17-05-1916, các Ông Trần Cao Vân, Thái Phiên, Phạm Hữu Khánh và hai
tên thị vệ bị đem chém tại An Hòa, tỉnh Thừa Thiên, còn Vua Duy Tân sau
mười ngày bị nhốt trong đồn Mang Cá (Huế), sau đó bị đầy qua đảo Réunion ở
Phi Châu.
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Ở Quảng Trị cuộc bạo động cũng bị vỡ lở. Khóa Bảo bị bắt và bị tra tấn cực
hình.
Quảng Bình và các tỉnh miền Nam đêm khởi nghĩa không xảy ra việc gì nên
được yên tĩnh.
Quang Phục Ðảng sau khi cuộc bạo động bị thất bại, phải tan. Ở Trung Hoa và
Xiêm đảng chỉ còn rải rác một nhóm đồng chí sống nương nhờ với nhau để đợi
thời.
– Một nhóm chí sĩ Nam Bộ mưu đồ khởi sự trước tôn Phan Xích Long làm
Hoàng Ðế, lấy lòng mộ đạo để hiệu triệu nhân tâm cho dễ. Có cuộc đánh phá
khám lớn Sàigon. Phan Xích Long chạy ra Phan Thiết thì bị bắt.
Pháp lập tòa án quân sự tại Sàigon (Chưởngng Lý Michel,Ủy viên Chính phủ
Héron) xử cả thẩy 70 vụ án chính trị gồm có 1,440 người.
Năm 1917, Ông Lương Ngọc Quyến ở Nhật Bảen về đến Hương Cảng bị mật
thám Anh bắt giao cho Pháp đưa về tòa án binh trên Cao Bằng xét xử về tội bạo
động ở biên giới, rồi giải về đề lao Thái Nguyên giam giữ cực nghiêm.
Công sứ Darles sai dùi thẳng bàn chân mà xooe giây xích, vì thế mà ông què
hẳn một chân. Tuy vậy, Ông cùng anh em cách mạng (phần nhiều bộ hạ Ðề
Thám) giam trong đề lao, tìm cách cổ động binh lính về nghĩa ái quốc.
Ðêm hôm 31-8 rạng ngày 1-9, Ông Ðội Trịnh Văn Cấn tục gọi là Ðội Cấn, tuy
là thân binh của Pháp, nhưng từ lâu nay ấp ủ hoài bão giải phóng đất nước, giải
thoát ách nô lệ thực dân. Ông kéo cờ khởi nghĩa tại trại lính Thái Nguyên.
Ông cướp kho bạc, thả tù nhân, treo cờ Việt Nam Quang Phục, chiếm giữ tỉnh
Thái Nguyên được bảy ngày. quân Pháp tiến đánh, Ông Lương Ngọc Quyến,
Quân sư của Nghĩa Quân, vì què không đi được, khẳng khái tự tử để choanh em
chiến sĩ rút lui, khỏi phải bận lòng vì mình. Ông Ðội Cấn đánh nhau hăng hái
rồi mới rút lui ra ngoài, ẩn hiện quanh miền Tam Ðảo Yên Thế luôn trong mấy
tháng. Hơn 300 quân tử trận, mòn mỏi, thế cùng lực kiệt, ông rút súng tự bắn
vào mình chết, chứ không chịu nhục. Hai người vệ sĩ của ông cũng chết theo.
Trong mấy năm 1918-1922, ở hải ngoại thì các chí sĩ bôn ba lao khổ, mỗi người
ẩn thân một nơi. Phan Bội Châu viết báo sinh nhai, thỉnh thỏang lại bôn tẩu
sang Xiêm, khuyến khích những anh em đồn điền tập võ ở đây để chờ thời. Kỳ
Ngoại Hầu vẫn lưu cư tại Nhật.
Tuy nhiên trong nước vẫn có những thanh niên ái quốc tự động sang Trung
Hoa, sang Xiêm tham gia hoạt động cách mạng chống thực dân Pháp.
Năm 1924, Toàn Quyền Ðông Dương Merlin đi công vụ bên Nhật, trở về đến
Quảng Châu, các giới Pháp kiều đặt tiệc tẩy trần ở khách sạn Victoria trong tô
giới Sa Ðiện. Thanh niên chí sĩ Phạm Hồng Thái theo dõi mãi và về đến đây.
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Tối hôm 18 tháng 6 ném bom định giết Toàn Quyền Merlin, nhưng tên này
thoát hiểm. Phạm Hồng Thái không chịu để cho giặc Pháp bắt nên nhảy xuống
sông Châu Giang tự tử. Hiện giờ vẫn còn mộ và bia Việt Nam liệt sĩ Phạm
Hồng Thái ở Hoàng Hoa Cương cùng với 72 liệt sĩ Trung Hoa.
Phạm Hồng Thái tên thật là Phạm Thành Tích, sinh năm 1896 tại làng Ngọc
Ðiền thuộc vùng Nghệ Tĩnh. Thân sinh là Phạm Thành Mỹ (Nguyên Huấn Ðạo
dưới triều Vua Tự Ðức), từ bỏ chức tước theo phong trào Cần Vương chống
Pháp.
Việc làm của Phạm Hồng Thái tuy không thành nhưng có ảnh hưởng rất lớn,
nhờ đấy mà các đoàn thể ái quốc trong nước đã gợi lại tinh thần yêu nước, xây
dựng lại nhiều phong trào ái quốc, trong đó có Tâm Tâm Xã đã ra đời tại Quảng
Châu, do Phan Bội Châu điều khiển.
Năm 1924-1925 là thời kỳ bắt đầu tổ chức đảng phái hoạt động chính trị.
Trong giai đoạn nầy, Hồ Chí Minh xuất hiện hoạt động cũng xử dụng chiêu bài
yêu nước, chống Pháp dành độc lập. Nhưng thực chất là cán bộ Cộng sản Quốc
tế được đào tạo tại Nga gởi đi hoạt động với tên Lý Thụy ngụy trang người
Trung hoa.
Hồ Chí Minh dùng mọi thủ thuật lôi kéo những người Việt yêu nước. Xâm nhập
chi phối các Tổ chức với âm mưu ai không theo thì sẽ bị chỉ điểm mượn tay
Pháp để tiêu trừ.
Hồ Chí Minh áp dụng nhiều chiến thuật để đoạt độc quyền yêu nước sau đó
thực hiện chủ nghĩa Cộng sản vô thần phi dân tộc (Xem sách Bộ Mặt thật của
Hồ Chí Minh)
.
Ngày 30-06-1925, Phan Bội Châu bị bắt ở Thượng Hải đưa về nước.
Phan Bội Châu sinh năm 1868, tại xã Ðông Liệt, huyện Nam Ðàn, tỉnh Nghệ
An.
Từ năm 1903 đến 1925 nổi danh là một nhà tranh đấu chống thực dân Pháp qua
phong trào Ðông Du và Tổ Chức đấu tranh Việt Nam Quang Phục Hội.
Hồ Chí Minh cùng Lâm Ðức Thụ (Nguyễn Công Viễn) lập mưu bán đứng Phan
Bội Châu cho mật thám Pháp. Bởi vì sự vắng mặt của Phan Bội Châu khỏi sân
khấu hoạt động Cách mạng ở Hoa Nam, Trung Quốc tạo cơ hội cho Hồ Chí
Minh độc quyền thao túng.
Mấy tháng sau Pháp lập Hội Ðồng Ðề Hình lên án Phan Bội Châu bị tử hình rồi
giảm xuống chung thân cấm cố.
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Phong trào vận động ân xá cực kỳ sôi nổi. Toàn Quyền Varenne vừa sang nhậm
chức, chấp thuận ân xá để lấy lòng dân Việt Nam rồi đưa ông vô Huế giam
lỏng.
Paris có đảng Việt Nam Ðộc Lập do Nguyễn Thế Truyền tổ chức, thành phần
sinh viên du học và giới tầu biển (dân Hàng hải Thương thuyền).
Năm 1926, Tân Việt Cách Mệnh Ðảng, tức đảng Phục Việt cũ, hoạt động mạnh
ở Hà Tĩnh và Sàigòn, do ông Lê Văn Huân và Nguyễn Ðình Kiện lãnh đạo.
Phan Tây Hồ tiên sinh vừa ở bên Pháp về Việt Nam được mấy tháng thì mất tại
Sàigòn, gây nên phong trào học sinh bãi khóa và tự động làm lễ truy điệu cụ
Tây Hồ lan rộng khắp trong nước.
Tại Sàigon, có phong trào đình công quan trọng ở Công Binh – Nhà Bè.
Năm 1927, Nam Ðồng Thư Xã do nhóm thanh niên ái quốc Phạm Tuấn Tài và
Nhượng Tống tổ chức, chuyên việc xuất bản những loại sách khích động lòng ái
quốc. Do đấy, Việt Nam Quốc Dân Ðảng, một đảng đầu tiên trong nước được
thành lập, có tổ chức quy cũ và có đường hướng hoạt động rõ ràng đặt dưới
quyền lãnh đạo của Nguyễn Thái Học và Nguyễn Khắc Nhu tức Xứ Nhu.
Ðảng thành lập không bao lâu đã kết hợp được nhiều đảng viên và thành lập
được nhiều Chi bộ bí mật hầu khắp miền Bắc, và bắt đầu phát triển về Trung
Nam.
Trong khi đó tại Qủang Ðông có đảng Việt Nam Toàn Quốc Cách Mệnh Ðảng
do Nguyễn Hải Thần lãnh đạo.
Năm 1928, Ðảng Nguyễn An Ninh ra đời, có thanh thế nhất ở vùng Hóc Môn
Bà Ðiểm.
***
Việt Nam Quốc Dân Ðảng Khởi Nghĩa
Việt Nam Quốc Dân Ðảng thành lập đầu năm 1926, gồm nhiều nhân vật được
đào tạo ở các trường Pháp Việt,có trình độ về tân học. Các nhân vật lãnh đạo
phong trào là thành phần xuất thân trong gia đình Nho giáo, nên thế hệ này
đứng giữa hai thế hệ cựu học và tân học. Phong trào Quốc Dân Ðảng giống các
phong trào trước ở tinh thần chống Pháp và có sự tiến bộ ở tinh thần dân chủ,
không vọng ngoại, luôn luôn giữ tự chủ. Người chủ xướng và lãnh đạo phong
trào là Nguyễn Thái Học, một cựu sinh viên trường Sư Phạm. Phong trào gồm
những đảng viên phần đông là tiểu công, tư chức, tiểu thương, tiểu chủ, quân
nhân Việt trong quân đội Pháp. Một số khác là công nhân, nông dân và phụ nữ,
đa số là đảng viên có học thức.
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Lãnh tụ Nguyễn Thái Học có sáng kiến chia Quốc Dân Ðảng làm hai nhóm hoạt
động riêng biệt. Một nhóm bán công khai gồm những nhân vật mà mật thám
Pháp vừa biết mặt vừa biết tên, chỉ có nhiệm vụ kinh doanh thương mại thông
thường gây quỹ cho đảng và ngấm ngầm gây nhiệt khí trong nhân dân như mở
quán cơm ngay giữa phố Hàng Bông Hà Nội, Việt Nam Hotel, là những nơi
quần chúng thường lai vãng, tuyên truyền rỉ tai về tinh thần Quốc Gia Dân Tộc.
Nhóm này hoạt động trước mặt mật thám Pháp, vì không có gì trái luật pháp,
vừa là nơi tụ họp làm bình phong che đậy cho nhóm thứ hai hoạt động bí mật.
Chiến thuật này đem lại kết quả đáng kể, nên Việt Nam Quốc Dân Ðảng bành
trướng rất nhanh. Ðầu năm 1929, đảng có tới150 tiểu tổ bí mật gồm 2,000 đảng
viên. Nguyễn Thái Học và các lãnh tụ Việt Nam Quốc Dân Ðảng hy vọng đôi
ba năm sau có đủ nhân sự và phương tiện khởi nghĩa lật đổ Pháp. Nhưng tình
hình xảy ra nhiều sự việc ngoài ý muốn nên Ðảng bắt buộc phải khởi nghĩa
sớm.
Nguyên nhân là một tên trùm thực dân Pháp là René Bazin đi mộ phu người
Bắc cho đồn điền cao su Pháp ở Nam Kỳ, bị một thanh nhiên Việt Nam bắn
chết ngay trước cửa nhà hắn, kèm theo một bức thư có mấy giòng chữ: “Mầy là
tên hút máu Việt Nam”. Cộng Sản tìm mọi cách đổ cho Việt Nam Quốc Dân
Ðảng là thủ phạm.
Thực dân Pháp có phản ứng tức khắc, bắt tất cả Ðảng viên bán công khai của
Việt Nam Quốc Dân Ðảng đày đi Côn Ðảo. Pháp thiết lập một Hội đồng Ðề
hình dưới quyền của Jules Brides với chiêu bài xét xử 217 người.
Ngày 02/07/1929, Brides kết án 76 người trong số 78 người bị truy tố. Có cả
Nguyễn Thái Học bị án 20 năm khổ sai khuyết tịch. Tiếp theo đó, Cộng sản lại
điềm chỉ cho thực dân Pháp săn đuổi, lùng kiếm các Ðảng viên Việt Nam Quốc
Dân Ðảng bí mật ở khắp mọi nơi
Sự việc này vừa làm tan vỡ kế hoạch nổi dậy của Quốc Dân Ðảng, vừa gây ảnh
hưởngg không đẹp đối với công nhân các đồn điền cao su của Pháp.
Một nguyên nhân khác :
Ba người của Việt Nam Quốc Dân Ðảng là Nguyễn Ngọc Sơn, Hồ Văn Mịch và
Nguyễn Văn Tiềm sang Xiêm (Thái Lan) móc nối mua vũ khí và đã tìm gặp
người Việt tại Xiêm. Trong số đó có Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Ðức Quỳ.
Hoan và Quỳ báo cáo với Hồ Chí Minh là V.N.Q.D.Ð có đưa người đến Xiêm
tìm mua vũ khí để chuẩn bị tấn công quân Pháp. Hồ khuyên Hoan và Quỳ đừng
dính vào việc nguy hiểm này trước khi Hồ từ Xiêm qua Tàu.
Ba người của V.N.Q.D.Ð từ Xiêm trở về Việt Nam, qua biên giới thì bị mật
thám Pháp đón sẵn, bắt và đưa vào trại tù tra tấn, hỏi cung… Mật thám Pháp
phát giác được âmmưu bạo động và tấn công quân Pháp của V.N.Q.D.Ð.
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Câu hỏi được đặt ra :
Ai là kẻ báo cho mật thám Pháp biết hết mọi việc ?
Sự việc này lấy từ Hồi ký của Hoàng Văn Hoan “Giọt nước trong biển cả” cho
phép ta trả lời là kẻ bán đứng V.N.Q.D.Ð cho mật thám Pháp. Hồ Chí Minh là
người chuyên mượn tay thực dân Pháp để giết người không cùng phe cánh với
Hồ Chí Minh (Cộng sản).
Hơn thế nữa, sự khởi nghĩa của V.N.Q.D.Ð , nếu thành công là một tai họa cho
việc Hồ Chí Minh chủ trương áp đặt Chủ nghĩa Cộng sản trên đất nước Việt
Nam.
Trước tình thế bắt buộc “Dù không thành công cũng thành nhân” Nguyễn Thái
Học ra lệnh tổng khởi nghĩa vào ngày 10-02-1930 sau lại hoãn đến 15-02-1930.
Vì giao thông khó khăn, lệnh hoãn không tới kịp đồn Yên Báy, nên đồn này đã
khởi nghĩa đúng ngày 10-02-1930. Vì lộ mục tiêu nên bị Pháp thẳng tay đàn áp
bắt bớ, ném bom xuống làng Cổ Am là nơi các lãnh tụ đang tụ họp. Hai tuần
sau, cả guồng máy, lãnh đạo Quốc Dân Ðảng bị Pháp bắt gần hết.
Sau vụ Pháp bắt bớ và hành quyết, một số đảng viên trốn thoát sang Trung Hoa
tụ họp và thành lập lại Việt Nam Quốc Dân Ðảng tiếp tục hoạt động. Nhân dịp
Nhật đầu hàng, họ kéo nhau trở về Việt Nam cùng một lúc vừa chiến đấu chống
thực dân Pháp trở lại chiếm Việt Nam, vừa chống Việt Minh Cộng Sản mới
nhanh tay cướp đoạt chính quyền nên đã gặp nhiều khó khăn và trở ngại…
Xứ Nhu tuẫn tiết ở trận Lâm Thao, còn Thái Học thì đang lẩn tránh, nhưng mấy
hôm sau bị bắt ở Hải Dương, đến ngày 17 tháng 6 lên đoạn đầu đài tại Yên Báy
với Phó Ðức Chính và các đồng chí khác có tên sau đây :
Những Anh Hùng Đã Hy Sinh
Ngày 27/2/1930, Hội đồng Ðề hình xử cuộc bạo động của Việt Nam Quốc Dân
Ðảng tại Yên Báy.
* Xử tử 4 người :
1. Ngô Hãi Hoằng, Quân nhân
2. Nguyễn Thanh Thuyết, Quân nhân
3. Ðặng Văn Lương, Nông dân
4. Ðặng Văn Tiệp, Nông dân.
* Bản án “chém đầu” ngày 8/3/1930 trước Lao xá Yên
Báy với tội trạng tấn công trại binh Yên Báy.
Ngày 23/3/1930, Hội đồng Ðề hình nhóm họp tại trại
binh Yên Báy.
* Xử tử 13 người :
1. Bùi Từ Toàn, Nông dân
2. Hà Văn Lạo, Thợ xây cất
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3. Phó Ðức Chính, Giáo sư, Nhà cách mạng
4. Bùi Văn Chuẩn, Quân nhân
5. Nguyên An, Quân nhân
6. Ðào Văn Nhít, Quân nhân
7. Ngô Văn Du, Quân nhân
8. Nguyễn Ðức Thịnh, Quân nhân
9. Nguyễn Văn Tiềm, Quân nhân
10. Ðỗ Văn Sứ, Quân nhân
11. Nguyễn Như Liên, Học sinh
12. Bùi Văn Cửu, Quân nhân
13. Nguyễn Thái Học, Ðảng trưởng V.N.Q.D.Ð.
* Bản án “chém đầu” ngày 17/6/1930 tại sân vận động
Yên Báy, về tội trạng tấn công trại binh Yên Báy.
Ngày 26/5/1930, Hội đồng Ðề hình nhóm họp tại Hội
trường, Dinh Công sứ Phú Thọ :
* Xử tử 5 người :
1. Nguyễn Văn Toại, Giáo sư Hán học
2. Phạm Nhận, Giáo sư Hán học
3. Trần Văn Hợp, Nông dân
4. Lê Xuân Huy, Nông dân
5. Bùi Xuân Mai, Nông dân
* Bản án “chém đầu” ngày 22/11/1930, với tội trạng
tấn công Hưng Hóa, Lâm Thao (Phú Thọ).
Ngày 5/8/1930, Hội đồng Ðề Hình nhóm họp tại Pháp
đình Hà Nội.
* Xử tử 7 người:
1. Ðoàn Trần Nghiệp, tức Ký Con
2. Lương Ngọc Tồn
3. Nguyễn Văn Nho (em Nguyễn Thái Học)
4. Nguyễn Quang Triều
5. Nguyễn Minh Luân
6. Nguyễn Trọng Bằng
7. Phạm Văn Khuê (Cai Khuê)
* Bản án “chém đầu” tháng 11/1930, trước Nhà Pha
Hỏa Lò Hà Nội, với tội trạng Ném Bom tại Hà Nội.
Ngày 7/11/1930, Hội đồng Ðề hình nhóm họp tại Hải
Dương.
* Xử tử 4 người :
1. Trần Quang Diệu
2. Vũ Văn Giáo
3. Trần Nhật Ðồng
4. Nguyễn Văn Phú.
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* Bản án “chém đầu” ngày 23/6/1931 trước Lao xá Hải
Dương, với tội trạng đánh phá huyện Vĩnh Bảo, giết Tri
huyện Hoàng Gia Mô.
Ngày 7/11/1930, xử chung với vụ đánh phá Vĩnh Bảo,
Hải Dương, nhưng sinh quán tại Hà Nội.
* Xử tử 2 người :
1. Lê Hữu Cảnh
2. Nguyễn Xuân Huân.
* Bản án “chém đầu” ngày 24/6/1931, trước Nhà Pha
Hỏa Lò, với tội trạng là Ủy viên Chấp Hành Trung Ương
của V.N.Q.D.Ð.
Tổng cộng 37 đầu rơi hoặc bị bắn, không đưa ra xử, sau
đó thực dân Pháp chặt đầu, cắm cọc để thị oai dân chúng,
như trường hợp 2 Quân nhân :
1. Cai Nguyên
2. Cai Tính.
Với tội trạng “phiến loạn”, tấn công đồn binh Yên Báy.
* Lối gần 1.000 nam nữ anh hùng cách mạng lãnh án
khổ sai, cấm cố, tù chung thân lưu đày Côn Ðảo và các
thuộc địa Pháp xa xôi.
Giai Đoạn 2 : Từ Năm 1931 – 1945
Hồ Chí Minh Tay Sai Của Đệ Tam Cộng Sản Quốc Tế

A5. Hồ Chí Minh bị kỷ luật tại Liên Xô.

Kể từ khi Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) bị bắt tại Hồng Kông vào tháng 6
năm 1931. Sau một thời gian thì Hồ Chí Minh được tha và đã tìm đường trở lại
Moscow, Liên Xô (Nga), vào cuối năm 1933. Từ giai đoạn này Nguyễn
Ái Quốc (Hồ Chí Minh) bị nghi ngờ (bị kỷ luật), xem như bị thất sủng bởi các
nguyên nhân:
– Giới tình báo Liên Xô (Nga) thẩm xét Nguyễn Ái Quốc đã biến thành giáp
điệp nhị trùng của Cơ quan Phản gián Anh quốc. Giới tình báo Nga nghi ngờ về
thời gian Quốc (Hồ Chí Minh) bị mất tích.
– Staline lãnh tụ Liên xô thay đổi chiến lược, chủ trương thân thiện với chính
phủ Bình Dân Pháp để nhờ tay Ðảng Cộng sản Pháp tác động đến sự phát triển
ý thức hệ Cộng sản tại Ðông Dương.
– Staline không hài lòng về những thất bại quá nặng nề của phong trào nổi loạn
Xô Viết Nghệ Tỉnh mà Hồ Chí Minh là người tổ chức phát động.
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– Staline quyết định giao trách nhiệm cho Maurice Thorez, Ðảng Cộng sản
Pháp lãnh đạo Ðảng Cộng sản Ðông Dương, nên không cần sự hiện diện của Hồ
Chí Minh nữa.
– Vì quá hăng hái trong vai trò tay sai cho Cộng sản Quốc tế, Hồ Chí Minh đã
vượt qua các chỉ thị của Quốc tế Cộng sản đề ra.
– Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) cấu kết với Lâm Ðức Thụ và Ngô Ðức Trì.
Hai tên này ngấm ngầm mật thám Pháp, nhất là hành động của Ngô Ðức Trì nên
bị kết tội phản Ðảng.
Truy nguyên lý lịch Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh), không phải thành phần
công nhân hay nông dân mà là thành phần con quan tay sai của thực dân Pháp
(Mặc dù Tri huyện Nguyễn Sinh Huy đã bị thải hồi vì lý do đánh nông dân đến
chết).
– Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) bị các cán bộ lãnh đạo Ðảng Cộng sản Ðông
Dương phê bình và lên án.
– Trong một bức thư đề ngày 02-04-1935, Hà Huy Tập, Bí thư của Cục Hải
ngoại Ðảng Cộng sản Ðông Dương viết:
– “Trước và sau Ðại hội Ðảng, một số đồng chí khi nói chuyện với nhau,
thường bàn về đồng chí Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh). Họ cho rằng Quốc
chịu trách nhiệm về việc mật thám bắt hơn một trăm Hội viên Ðoàn Thanh niên,
bởi vì:
a. Quốc biết rõ Lâm Ðức Thụ là một tên khiêu khích nhưng vẫn làm việc với
hắn !
b. Quốc đã phạm sai lầm khi yêu cầu mỗi thanh niên phải nộp 2 bức ảnh, ghi rõ
tên thật, địa chỉ, tên cha mẹ, ông bà, nội ngoại cùng với tên của các người bạn.
c. Ở trong nước, ở Xiêm (Thái Lan) và ở trong tù người ta vẫn bàn tán đến trách
nhiệm của Quốc, trách nhiệm mà anh ta không dám chối” (1)
– Trong hồ sơ mật của Quốc tế Cộng sản tìm thấy một lá thư không đề ngày
tháng của Bà Vera Vassilieva, cán bộ phụ trách của Vụ Việt Nam ở Quốc tế
Cộng sản gửi cho Văn phòng Hải ngoại với nội dung: “Về chuyện liên quan
đến Quốc, chúng tôi cho rằng trong 2 năm tới đồng chí này phải nghiêm túc
chăm chỉ học tập và không thể nhận công việc nào khác.Chỉ sau khi học xong,
chúng ta mới có kế hoạch đặc biệt để xử dụng đồng chí này” (2)
– Mikhail Borodin, Trưởng phái bộ Nga ở Trung Quốc người mà Hồ Chí Minh
lấy cái tên Lý Thụy và liên lạc chặt chẽ với ông ta trong 2 năm ở Quảng Châu.
Về sau bị Staline thanh trừng và bị chết một cách rất bi thảm trong nhà tù ở Liên
Xô (3).
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– Jacques Doriot, cán bộ phụ trách về Phong trào Cộng sản các nước thuộc địa
của Ðảng Cộng sản Pháp cũng là người cùng Hồ Chí Minh hoạt động, với Hội
Thanh niên Cách mạng Việt Nam với Quốc tế Cộng sản, trợ giúp tài chánh cho
Hồ. Sau đó Ông này bị đuổi ra khỏi Ðảng Cộng sản Pháp năm 1934 và Jacques
Doriot trở thành đồ đệ của Hitler, chúa trùm Phát-xít Ðức.
– Staline đang mở rộng các cuộc thanh trừng, khủng bố đẫm máu trong Ðảng
Cộng sản Liên Xô vào những năm 1935-1936 và Staline không mấy tin tưởng
và không có thiện cảm với Hồ Chí Minh mà còn khinh rẻ nữa là khác.
Trong hoàn cảnh bi đát này, nếu Hồ Chí Minh sáng suốt, bình tĩnh nhận ra số
phận của người làm tay sai cho Quốc tế Cộng sản chỉ đón nhận những kết quả
phũ phàng, hiểm nguy cho bản thân và dân tộc, để quyết định thay đổi lập
trường và dứt khoát từ bỏ con đường làm tay sai cho Quốc tế Cộng sản và dứt
khoát từ bỏ Chủ nghĩa Cộng sản, phi dân tộc, để thực tâm quay về với quốc gia
dân tộc, thìđâu có xảy ra sự bất hạnh và điêu tàn trên quê hương Việt Nam hơn
nửa thế kỷ qua.
Trái lại, Hồ Chí Minh vẫn mù quáng chạy theo Chủ nghĩa Cộng sản, say sưa
tiến bước trên con đường làm tay sai để đưa dân tộc đến chỗ bất hạnh và đất
nước phải điêu tàn, lầm than, nghèo đói tột cùng như ngày hôm nay…!!!
Hồ Chí Minh chấp nhận tiếp tục làm tay sai cho Chủ nghĩa Cộng sản, qua lá thư
của Hồ Chí Minh, đề ngày 06-06-1938, gởi cho Quốc tế Cộng sản, như sau:
“Các Ðồng chí kính mến !
Hôm nay là kỷ niệm 7 năm tôi bị bắt ở Hồng Kông. Ngày này cũng là khởi đầu
năm thứ tám tôi nằm không, không được hoạt động.Tôi viết thư này với mục
đích xin các Ðồng chí thay đổi tình cảnh đau lòng này của tôi.
Xin các Ðồng chí phái tôi đi bất cứ nơi nào. Hoặc giữ tôi lại đây cũng được,
nhưng hãy dùng tôi trong bất cứ việc gì các Ðồng chí thấy là có ích. Tôi chỉ yêu
cầu các Ðồng chí đừng bắt tôi phải sống một thời gian quá dài mà không sinh
hoạt gì cả, đừng bắt tôi sống tách rời và ở bên ngoài Ðảng” (5).
(1) (2) (3) (4) (5) Bà Sophia Quinn Judge, nhà nghiên cứu lịch sử đã tìm thấy
trong hồ sơ mật của Quốc tế Cộng sản, trong Viện Marx Lénine của Ðảng Cộng
sản
Hồ Chí Minh gặp những vấn đề gay cấn trong nội bộ Ðảng Cộng sản Ðông
Dương và cũng gặp rắc rối, nhiều căng thẳng đối với Quốc tế Cộng sản. Hai vấn
đề này liên quan đến tương lai sự nghiệp của Hồ Chí Minh. Có thể bị đánh giá
thấp ở trong Ðảng mà Quốc tế Cộng sản càng coi thường Hồ Chí Minh hơn nữa.
Ðây là một chuyện buồn làm cho Hồ Chí Minh lo lắng và buồn phiền nhiều.
Trong đời Hồ Chí Minh, đây là lần thứ hai gặp thảm kịch này. Lần thứ nhất là
năm 1910, khi bố Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắc mất chức Tri huyện, bị
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thải hồi khỏi ngành quan lại. Hồ Chí Minh phải bỏ học, tìm đường tiến thân.
Nhưng, sau này Cộng sản Việt Nam tuyên truyền là “Tìm đường cứu nước”.
Con đường làm tay sai cho Quốc tế Cộng sản trong giai đoạn nầy không mấy
sáng sủa, nhưng Hồ Chí Minh đã vận dụng khả năng sẵn có để vượt qua mọi
hoàn cảnh khó khăn, trở ngại. Qua con đường học tập, kiểm thảo, tự phê
bình, cam kết trung thành với Quốc tế Cộng sản.
Vận may của Hồ Chí Minh là tình hình thế giới biến chuyển, hiểm họa chiến
tranh thứ 2 đang đe dọa. Vì nhu cầu cần cán bộ hoạt động nhằm phát triển chủ
nghĩa Cộng sản và bảo vệ Liên Xô. Nên Staline phái Hồ Chí Minh trở lại
Á Châu hoạt động với Ðảng Cộng sản Trung Quốc.
Ðây là dịp mở đường cho Hồ Chí Minh tiếp tục làm tay sai cho Quốc
A6. Hồ Chí Minh trở lại Trung Quốc theo lệnh Staline.
Mùa thu năm 1938, Hồ Chí Minh đến Trung Quốc với một lý lịch khác và mang
tên mới là Hồ Quang:
Một nghi vấn được đặt ra là tại sao Staline thực hiện cuộc thanh trừng đẫm máu
đang xảy ra trong Ðảng Cộng sản Liên Xô. Hồ Chí Minh lại là người bị Staline
nghi ngờ nhiều nhất, đến nỗi Hồ phải viết thư xin được tái hoạt động như đã nêu
ở trên, nên đã giam lỏng Hồ Chí Minh từ khi mới ra tù và trở lại Mạc Tư Khoa.
Ðể sáng tỏ ý đồ của tên đồ tể Staline khi quyết định xử dụng lại Hồ Chí Minh.
Tưởng cũng nên điểm sơ qua tình hình thế giới biến chuyển như thế nào ?
– Năm 1935, tình hình thế giới trải qua một giai đoạn đen tối, hiểm họa quân
phiệt ngày càng gia tăng, nên Staline vội vàng cho triệu tập Ðại hội Ðại biểu
Cộng sản Quốc tế kỳ 7 để phát động Mặt trận Thống nhất nhằm chống sự bành
trướng của Phát xít, để bảo vệ thánh địa Liên Xô Xã hội Chủ nghĩa (Trong Ðại
hội này, Lê Hồng Phong đã được chọn làm Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp Hành
Cộng sản Quốc tế. Hồ Chí Minh bị gạt ra và còn mất luôn cả địa vị lãnh đạo
Ðảng Cộng sản Ðông Dương, thậm chí không còn được coi là phần tử tin cậy).
Nhìn tình hình chung hoàn toàn bất lợi cho Liên Xô. Tại châu Âu, nước Ðức
(Germany) đang dưới quyền thống trị của chính quyền Phát xít, Hitler đang
xưng hùng, xưng bá ở châu Âu với chính sách độc tôn chủng tộc nhằm mũi dùi
vào dân Do Thái (Jews) và chống Chủ nghĩa Cộng sản, với ý đồ làm bá chủ
châu Âu. Các tổ chức Cộng sản Quốc tế ở châu Âu, nhất là Cộng sản Ðức bị
Ðảng Quốc Xã (Nazi) đánh cho tan tác nên phải im hơi lặng tiếng, không dám
hoạt động, kể cả hoạt động bí mật.
Các cường quốc thực dân Anh, Pháp… cũng đang lo lắng nhiều về phong trào
đòi độc lập khắp các thuộc địa nổi lên nên các nước này có chủ trương hòa hoãn
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với Ðức quốc để hy vọng Hitler chuyển hướng bành trướng về Ðông Âu và Liên
Xô.
Tại Châu Á, Nhật Bản có tham vọng thực hiện Ðại Ðông Á, giành quyền cai trị
Á Châu với chiêu bài “Á Châu của người Châu Á”. Nhật xâm chiếm Mãn Châu
vào tháng 9 năm 1931 và để che dấu ý đồ xâm lăng, nên đã đưa Phổ Nghi, một
Ấu Vương cuối cùng của nhà Thanh về cai trị Mãn Châu và đang tích cực bành
trướng với cường độ nhanh hơn, mạnh hơn để sớm thôn tính toàn vẹn lãnh thổ
Trung Hoa. Liên hệ giữa Nhật và Liên Xô cũng gặp rắc rối nên đã bùng nổ
những cuộc giao tranh đẫm máu.
Mặc dầu Trung Hoa đang đối diện với sự xâm lăng của Nhật Bản ngay trên lãnh
thổ. Nhưng chính phủ của Tưởng Giới Thạch ở Nam Kinh vẫn chủ trương tiêu
diệt Cộng sản nên đã mở nhiều đợt tấn công vào các căn cứ của Trung Cộng.
Năm 1934 – 1936, các lực lượng Trung Cộng phải bỏ những căn cứ ở vùng
Bình Nguyên để rút về Diên An. Ðáng kể kể nhất là cuộc tháo chạy mà Cộng
sản Trung Hoa gọi là cuộc Trường Chinh 25.000 dậm với đạo quân 100.000
người đến tận một vùng hoang vu không có bóng người tại Miền Tây Trung
Quốc.
Trước tình thế Phát xít Ðức, quân phiệt Nhật đang khiêu khích về mặt quân sự,
các nước Tư Bản hiếu chiến đang gấp rút tăng cường lực lượng, quân bị… đây
là cơ hội cho chiến tranh phản công lại Cộng sản bằng cuộc chiến chống Liên
Xô có nguy cơ bùng nổ
.Ngay bản thân Josef Staline cũng đang gặp nhiều khó khăn cực kỳ quan trọng,
nhất là việc tranh chấp quyền lực với Léon Trotsky, rồi đến việc thanh trừng
những tay Cộng sản quan trọng như Zinoviev, Kamanev… và nhóm tướng lãnh
trong Hồng quân Liên Xô, nên lực lượng quân sự bị suy yếu.
Mặc dù Staline hết sức đặc biệt quan tâm đến Hitler và đại họa “Nazi” tại châu
Âu cũng như sự thanh trừng đẫm máu trong nội bộ để củng cố thể chế độc
quyền cai trị của mình Staline không thể làm ngơ, mà còn phải quan tâm đến
cuộc chiến giữa Trung Hoa và Nhật Bản để nắm vững mọi biến chuyển hầu có
kế hoạch cùng với Trung Hoa Cộng sản để đối phó.
Vì vậy, một trong những lý do đơn giản, có lẽ Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh)
được coi như một số ít chuyên viên Trung Hoa, người Á Châu mà Staline có
trong tay và đã hoạt động tại Trung Hoa nên đã phái Quốc sang Diên An hoạt
động cùng với Ðảng Cộng sản Trung Hoa.
Không rõ một sứ mệnh đặc biệt nào hay chỉ là một công tác bình thường thu
lượm tin tức Á Châu hoặc đi vào thực tế hơn là để cho Quốc có cơ hội chuộc lại
những lỗi lầm trước kia như trong thư hối cải của Hồ Chí Minh xin được tái
hoạt động.
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Hồ Chí Minh đến thẳng căn cứ địa của Trung Cộng ở Diên An (miền bắc tỉnh
Thiểm Tây) và theo lệnh của Cộng sảnQuốc tế: Hồ Chí Minh phải theo đúng
chủ trương, đường lối của Trung Cộng cho nên Ông không dám bàn đến vấn đề
độc lập – dân tộc hoặc phản đối sự thống trị của thực dân Pháp.
Theo báo cáo gởi đến Cộng sản Quốc tế vào tháng 7 năm 1939, Hồ Chí Minh
trình bày rõ:
“Vào thời điểm này, Ðảng không thể đề ra những yêu cầu quá cao như “Ðộc lập
– Dân tộc… “ mà chỉ có thể đòi hỏi các quyền tự do dân chủ, tự do kết đoàn, tự
do hội họp, tự do báo chí và ngôn luận, đòi phóng thích toàn thể các chính trị
phạm, đấu tranh để đòi quyền được hoạt động hợp pháp cho Ðảng”.
Ðể làm vừa lòng Staline nên trong báo cáo gởi đến Cộng sản Quốc tế, Hồ Chí
Minh hô hào:
“Ðối với phe Trotsky không thể liên minh cũng không khoan nhượng. Hãy tận
dụng mọi biện pháp, mọi cách để vạch trần bộ mặt thật tôi mọi của các tên phát
xít; hãy tiêu diệt sạch bọn chúng trên địa bàn chính trị” (Hồ tuyển tập 91 tr. 229)
Qua bản báo cáo của Hồ Chí Minh, ai cũng rõ Hồ Chí Minh rất trung thành với
Staline và phục vụ cho quyền lợi của Liên Xô. Hồ Chí Minh đành lòng vất bỏ
lập trườngtranh đấu cho Ðộc lập – Dân tộc Việt Nam.
Trong thời gian Hồ Chí Minh ở Trung Hoa thì tại nội địa Việt Nam, từ mùa thu
1939 đến mùa xuân 1940, hàng ngàn Ðảng viên Cán bộ của Ðảng Cộng sản
Ðông Dương đã bị Cơ quan Mật thám của thực dân Pháp lùng bắt ráo riết.
Khoảng tháng 1 năm 1940, mật thám Pháp bắt một số Cán bộ Cộng sản có tên
tuổi như Lê Duẫn, Nguyễn Văn Cừ, Vũ Thiên Tân, Võ Ðình Hiệu, nhất là Lê
Hồng Phong, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp Hành, Cộng sản Quốc tế và Hà Huy
Tập, Bí thư Cục Hải ngoại Ðảng Cộng sản Ðông Dương. Kế tiếp Nguyễn Hữu
Tiến, Trần Văn Kiệt, Nguyễn Thị Minh Khai (người tình đầu của Hồ Chí Minh
và sau là vợ của Lê Hồng Phong) cũng bị bắt tại Hóc Môn.
Cơ sở Ðảng Cộng sản tại Miền Nam gần như mất gốc, còn tại Miền Bắc, thực
dân Pháp cũng mở nhiều cuộc truy diệt Cộng sản đã diễn ra rất là ác liệt. Những
cán bộ cốt cán như Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu, Nguyễn Mạnh Ðạt
cùng ba anh em nhà họ Phan : Phan Ðình Khải (bí danh Lê Ðức Thọ), Phan
Ðình Dinh (bí danh Ðinh Ðức Thiện), Phan Ðình Ðổng (bí danh Mai Chí Thọ)
đều bị sa lưới mật thám Pháp và còn nhiều Ðảng viên Cộng sản khác đang bị
truy lùng.
Tóm lại, trong giai đoạn này Ðảng Cộng sản Ðông Dương xem như bị tê liệt
toàn bộ
Nhưng ngược lại đây cũng là cơ hội mới thuận lợi cho Hồ Chí Minh bước lên
đài danh vọng sau này. Nhờ bàn tay của thực dân Pháp đã tiêu diệt các đối thủ
- 48 -

của Hồ Chí Minh. Chính các thành phần Cộng sản bị thực dân Pháp giết, trước
đây đã phê bình, lên án Hồ Chí Minh, khiến cho Ông bị thất sủng một thời gian
khá dài. Cũng chính các thành phần trên, tiêu biểu là Lê Hồng Phong và Hà Huy
Tập không muốn cho Hồ Chí Minh trở lại Ðảng Cộng sản Ðông Dương. Do đó,
Staline ra chỉ thị cho Hồ Chí Minh khi trở lại Trung Hoa không được liên lạc
với Ðảng Cộng sản Ðông Dương (1938), cho nên sự liên hệ duy nhất của Hồ
Chí Minh và Ðảng Cộng sản nội địa là qua các bài viết với tên P.C. Lin hoặc
D.C. Lin gởi cho các báo Dân Chúng và Nôtre Voix có nội dung tố cáo sự gian
ác của Quân phiệt Nhật và những cảnh tượng đau thương của dân chúng Trung
Quốc.
Việc Lê Hồng Phong và Hà Huy Tập sa lưới mật thám Pháp cũng có nghi vấn là
có bàn tay máu của Hồ Chí Minh.
Thực dân Pháp bắt nhà ái quốc Phan Bội Châu cũng do âm mưu đen tối của Hồ
Chí Minh cùng với Lâm Ðức Thụ (tên thật là Nguyễn Công Viễn), bán đứng
Phan Bội Châu cho quân Pháp, tại Thượng Hải ngay Tô giới Pháp vào tháng 6
năm 1925 để nhận một tiền thưởng khá lớn của Pháp.
Không những chỉ có tiền mà còn quan trọng hơn thế nữa là sự vắng bóng của
Phan Bội Châu ngôi sao sáng tại Trung Hoa, tạo cơ hội cho Hồ Chí Minh độc
quyền thao túng lúc bấy giờ.
Chính Hồ Chí Minh đã tuyên bố: Bất kỳ ai đi ngược lại hoặc cản trở ý đồ của
Ông ta, đều bị tiêu diệt. Vì thế, từ ngày Hồ Chí Minh xuất hiện trên chính
trường đến giờ phút cuối của cuộc đời (ngày 02-09-1969), không biết bao nhiêu
nhà cách mạng tranh đấu vì nền Ðộc lập Tự do cho đất nướcViệt Nam mà
không cùng chí hướng, cũng như vô số dân lành vô tội đã chết một cách oan
uổng dưới bàn tay máu
của Hồ, với chủ trương “Giết lầm hơn bỏ sót”.
Pháp chủ trương mạnh bạo đàn áp các Tổ chức đấu tranh chống thực dân Pháp,
giành độc lập cho đất nước Việt Nam, nên khi Thế chiến thứ II bùng nổ, các
Cán bộ Cộng sản tại Việt Nam đều bị quân Pháp bắt – một số bị giết, một số
cho đi an trí, kể cả lưu đày ra Côn Ðảo; một số trốn thoát thì bị theo dõi lùng
bắt… Giai đoạn này Ðảng Cộng sảnÐông Dương xem như rắn mất đầu.
Số cán bộ địa phương còn lại phải chạy qua Trung Hoa tìm Hồ Chí Minh để cứu
vãn tình hình, hoạt động của Cộng sản tại Việt Nam. Lúc này Hồ Chí Minh có
đến 3 bí danh là:
– Hồ Quang – Ông Trần – Trần Vương
Cán bộ chủ yếu của Ðảng Cộng sản Ðông Dương đang hoạt động tại Côn Minh
(Trung Quốc) là Vũ Anh (tức làTrịnh Ðông Hải).Trịnh Ðông Hải thuật lại sự
tìm kiếm và liên lạc với Hồ Chí Minh như sau :
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“Tháng 1-1940, đồng chí Bùi Ðức Minh từ trong nước sang, cho biết là Trung
ương muốn tìm ông Trần (bí danh của Hồ Chí Minh)
Lúc bấy giờ Chi bộ Ðảng của chúng tôi tại Vân Nam cùng với Chi bộ Ðảng
Cộng sản Trung Cộng đã lập được quan hệ. Tôi liền sắp xếp một cuộc tiếp xúc
với các đồng chí Trung Quốc. Tôi hỏi họ có biết Trần tiên sinh không ? Họ trả
lời biết…
Tôi nói: Tổ chức trong nước muốn tìm ông ấy, vậy có thể viết thư mời ông ấy
về đây không ?Họ nói có thể.
Tôi lại hỏi: Trần tiên sinh là người Việt Nam hay người Trung Quốc, thì các
đồng chí Trung Quốc ấy bỗng cười ồ…
Tôi bèn không hỏi gì nữa…
Thư gởi đi không lâu, một hôm vào cuối tháng 2, một người tuổi trung niên,
mặc Âu phục, cổ đeo cà vạt, đến Công ty Vĩnh An, hỏi bằng tiếng Trung
Quốc:Ở đây có vị nào tên Trịnh Ðông Hải không ?
Tôi lên tiếng và chạy ra gặp người ấy. Ông ta lại dùng tiếng Việt nói nhỏ với
tôi:Tôi là Trần. Chúng ta hãy ra công viên nói chuyện…
Tới công viên, tôi mới chợt để ý rằng, ông Trần đi rất nhanh và có đôi mắt sáng
rực. Tôi đoán đây phải là một cán bộ trọng yếu, nhưng vẫn không thể tưởng
tượng nổi, đó chính là đồng chí Nguyễn Ái Quốc. Lúc đó tôi chỉ biết, đây là
người mà Trung ương đã phái cán bộ đi tìm… Hơn nữa, lại đã được Ðảng anh
em giúp đỡ, tìm kiếm, thì nhất định phải là một người hoàn toàn đáng tin
tưởng”.
(Hồ thơ, trang 140-141 (Vũ Anh thuật lại)
Như vậy, Hồ Chí Minh bắt liên lạc được với Trung ương Ðảng Cộng sản Ðông
Dương và kể từ nay Ông trực tiếp làmviệc với Ban Hải ngoại Ðảng Cộng sản
Ðông Dương.
A7. Hồ Chí Minh xây dựng cơ sở Việt Cộng và âm mưu phá hoại cơ sở
Quốc Gia chống Pháp.
Hồ Chí Minh ra sức tìm gọi các Cán bộ Cộng sản lưu lạc đó đây từ trước đến
nay nên quay về Thủ phủ Vân Nam để tái tổ chức Ban Hải ngoại Ðảng Cộng
sản Ðông Dương (Ban Hải ngoại trong lúc này hoàn toàn mới, không còn liên
lạc với Cục Hải ngoại do Hà Huy Tập làm Bí thư).
Giai đoạn khẩn trương kể từ khi Thế chiến thứ II bùng nổ, Hồ Chí Minh đã hoạt
động theo đường lối của Trung Cộng và Cộng sản Quốc tế. Hồ Chí Minh đã bố
trí cán bộ xâm nhập vào các Tổ chức đấu tranh chống Pháp ngay tại Trung Hoa.
Ông đã áp dụng chủ trương của Trung Cộng là liên hiệp để chống Nhật, nhưng
thực sự lợi dụng danh từ chống Nhât để xây dựng cơ sở, lực lượng đó để chống
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chính phủ Quốc Dân Ðảng của Tưởng Giới Thạch, nên Hồ Chí Minh cũng ứng
dụng chính sách chống thực dân Pháp và quân phiệt Nhật hầu xây dựng, củng
cố lực lượng của Cộng sản để bành trướng Chủ nghĩa Cộng sản và cướp chính
quyền, chứ thật tâm của Hồ Chí Minh không đặt vấn đề chống Pháp và chống
Nhật để giành độc lập cho đất nước Việt Nam.
Ðể thống nhất đường lối, chủ trương giữa Trung Hoa Cộng sản và Cộng sản
Việt Nam, Hồ Chí Minh đã phái Trần Văn Hinh, đại điện Cộng sản Ðông
Dương đến Diên An (năm 1940), để ký một mật ước với Trung Cộng, gồm có
những điểm chính sau đây :
1. Thành lập chiến tuyến thống nhất chống Nhật của nhân dân hai nước Trung –
Việt.
2. Khuyếch trương các Tổ chức võ trang của Cộng sản Việt Nam và triển khai
hoạt động du kích chiến.
3. Cộng sản Việt Nam liên hiệp với các đảng phái để thành lập Mặt Trận Dân
Tộc Thống Nhất Ðộc Lập
4. Cộng sản Việt Nam lấy khẩu hiệu “chống Pháp” và “chống Phong Kiến” làm
chủ điểm đấu tranh.
5. Ðại diện Cộng sản Trung Quốc tại Cục Tình báo Á Châu của Ðệ Tam Quốc
Tế Cộng sản lãnh đạo mọi công tác của Cộng sản Việt Nam.
6. Cộng sản Việt Nam yểm trợ các nhân viên Cộng sản Trung Quốc trong thời
gian hoạt động tại Việt Nam.
7. Cộng sản Việt Nam phái Cán bộ đến Kháng đài của Trung Cộng ở Diên An
để thụ huấn.
8. Cộng sản Trung Quốc trợ cấp cho Cộng sản Việt Nam mỗi tháng là 50.000
quan Pháp để dùng vào các chi phí trong khi công tác tại Trung Quốc.
(Tổ Trung 6 Tuần báo Phổ Tĩnh số 41 – Ðài Bắc 9/12 năm Dân Quốc 42)
Hồ Chí Minh và các Cán bộ Cộng sản thực hiện:
Tại Trung Hoa, họ lợi dụng mối quan hệ với phe thân Trung Quốc để được yểm
trợ và xây dựng cơ sở…
Tại Việt Nam, họ lợi dụng thế lực của phe thân Nhật để thực hiện báo động võ
trang – Gọi là “Chiến thuật Thống nhất” theo mật ước với Trung Cộng. Phương
thức này cũng phù hợp với quy định của Cộng sản Quốc Tế. Về “nhiệm vụ cá
biệt của các thành viên Cộng sản Quốc tế đối với cuộc vận động chống Phátxít” được quy định:
“Các đảng viên Cộng sản phải gia nhập vào tổ chức Phát xít cố nắm giữ quyền
hành hợp pháp tại quốc gia của mình; phải lợi dụng lúc đang ở trong lòng nó để
tiến hành công tác”. Do đó, bất luận là Tổ chức, Phe phái nào, miễn là phù hợp
với nhu yếu của họ, là họ đều gia nhập, lợi dụng để tiến hành các công tác riêng
của họ (Chủ trương này, Cộng sản Việt Nam thường áp dụng, gọi tắt là “nằm
vùng” nhằm mục đích lợi dụng và phá hoại cho mãi đến sau này)
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Tại Miền Nam sau năm 1954, Việt Cộng đã cho Cán bộ xâm nhập vào Miền
Nam, những tên như:
– Vũ Ngọc Nhạ – Huỳnh Văn Trọng
– Phạm Ngọc Thảo – Phạm Xuân Ẩn…
Các Tổ chức ở Miền Nam, kể cả tôn giáo, Việt Cộng đều có đặt người “nằm
vùng”. Ðây là công tác rất có hiệu quả đối với Việt Cộng và ngược lại rất nguy
hại đối với phe Quốc Gia chống Cộng từ trước đến nay.
Ðược sự hỗ trợ của Ðảng Cộng sản Trung Quốc (Trung Cộng), Hồ Chí Minh
đóng vai trò Thiếu tá với tên Hồ Quang trong lực lượng võ trang của Trung
Cộng, nay đổi tên và tái tổ chức thành “Ðệ Bát Lộ Quân và Tân Tứ Quân”. Lợi
dụng danh nghĩa hoạt động trên đất Trung Hoa, Hồ Chí Minh cũng tái tổ chức,
tập hợp các phần tử Việt Cộng hiện đang hoạt động tại Trung Hoa và sau đó có
một số Việt Cộng từ trong nước bị Pháp săn đuổi chạy qua Trung Hoa tập hợp
lại. Thi hành theo kế sách của Quốc tế Cộng sản, xâm nhập vào các Tổ chức
chống thực dân Pháp, nhưng không chấp nhận Chủ nghĩa Cộng sản.
Vì mục đích chống Pháp giành độc lập, các nhà Cách mạng Việt Nam thiếu
cảnh giác và với chủ trương bất kỳ ai, bất kỳ Tổ chức nào chống Pháp đều là
bạn, sẵn sàng hợp tác.
Chính vì quan niệm rộng rải như vậy nên Hồ Chí Minh đã lợi dụng kẽ hở đó,
tung cán bộ Cộng sản vào các Tổ chức nhằm phá hoại, gây hiểu lầm, chia rẽ…
thậm chí đi đến chống đối lẫn nhau vì một vài bất đồng ý kiến. Cộng sản liền lợi
dụng sự bất hòa, lôi kéo một số cán bộ nhẹ dạ, dễ tin gia nhập vào đường lối của
Cộng sản. Một số khác ý thức được hiểm họa của Cộng sản nên chống đối thì bị
cán bộ Cộng sản vu cáo, dựng chuyện, bôi xấu đủ điều. Từ từ các Tổ chức đi
đến tan rã mà còn thù oán nhau…
Một sự việc đã xẩy ra ở tỉnh Vân Nam: Tỉnh Vân Nam (còn gọi là tỉnh Ðiền),
giáp ranh giới Việt Bắc, có đường xe lửa chạy từ Côn Minh qua Hà Nội, xuống
đến Hải Phòng do người Pháp làm với mục đích kinh doanh ngành vận tải.
Trong nội địa tỉnh Vân Nam, các trạm dọc theo con đường từ Hà Khẩu đến Côn
Minh có rất nhiều công dân người Việt và cũng là nơi tập trung kiều dân Việt
Nam. Trên con đường nối liền các thành phố lớn như Côn Minh, Nghi Lương,
Khai Viễn, Mông Tự, Chỉ Thôn, v.v… Từ năm 1938 về trước đã có những Tổ
chức, những Chi bộ của cả Việt Cộng lẫn Việt Nam Quốc Dân Ðảng và họ đã
xung đột với nhau liên miên. Trong thời kỳ còn theo đuổi “Mặt trận Dân chủ”,
các đảng viên Việt Cộng, một mặt ngụy trang làm cán bộ của Việt Nam Quốc
Dân Ðảng để núp bóng, một mặt lại âm thầm móc nối để bán đứng các đảng
viên Việt Nam Quốc Dân Ðảng cho thực dân Pháp tại Côn Minh. (HCMTTQ.
TVK tr. 155)
Tất cả các Tổ chức chống Pháp và các nhà Cách mạng có thành tích, uy tín, lần
lần bị mai một ? Chỉ còn lại các Tổ chức trá hình do Việt cộng khuynh loát, rồi
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biến thành Tổ chức của Việt Cộng, ngay cả Tổ chức gọi là “Việt Minh”,Việt
Cộng dùng để cướp chính quyền vào năm 1945 (19-08 và 02-09-1945
Ðể chứng minh âm mưu thâm độc của Hồ Chí Minh, chúng tôi xin trích đăng
một số đoạn trong sách “Giọt nước trong biển cả” – hồi ký cách mạng của
Hoàng Văn Hoan.
(GNTBC – HKCM – HVH)
Hoàng Văn Hoan là ai ?
Hoàng Văn Hoan, bí danh Lý Quang Hoa, sinh năm 1905 tại làng Quỳnh Ðôi,
huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Năm 1924 tham gia (Cộng sản) cách mạng.
Năm 1926 đi Quảng Châu dự lớp huấn luyện chính trị do Hồ Chí Minh chủ trì.
Hoàng Văn Hoan tiếp tục hoạt động và được vào Trung ương Ðảng, rồi vào Bộ
Chính trị và được giữ các chức vụ trọng yếu qua thời gian như sau:
– Năm 1950 : Ðại sứ Việt Cộng tại Trung Cộng.
– Năm 1951 : Ðược bầu làm Ủy viênTrung Ương đảng.
– Năm 1956 : Ðược bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị.
– Năm 1960 : Phó Chủ tịch Quốc Hội.
– Năm 1976 : Bị loại ra khỏi Bộ Chính trị.
– Năm 1979 : Trốn sang Trung Quốc, vì chống đối với Lê Duẫn, Tổng bí thư
Ðảng CSVN.
– Năm 1990 : Ông qua đời tại Bắc Kinh
“Năm 1930, sau cuộc khởi nghĩa ở Yên Bái, Vũ HồngKhanh từ trong nước chạy
ra nhập bọn với Nguyễn Thế Nghiệp…Chúng đã tổ chức Việt Nam Quốc Dân
Ðảng dựa vào một số lưu manh làm cốt cán để uy hiếp và lừa dối quần
chúng…Trụ sở Việt Nam Quốc Dân Ðảng được thiết lập ởnhiều nơi trong tỉnh
Vân Nam… (GNTBC – HKCM – HVH. tr 124)
– Năm 1935, các anh Vũ Anh, Ðông A, Ðỗ Ðăng Trình được phái từ Nam Kinh
về xây dựng cơ sở Ðảng và tổ chức Chi Bộ lấy tên là Chi Bộ Vân Quí…
– Với sách lược đứng đắn, các đồng chí Chi Bộ Vân Quí vẫn hoạt động với
danh nghĩa Quốc Dân Ðảng đồng thời tìm cách đưa đồng chí Vũ Anh cùng vào
Ðảng, hình thành một nhóm cánh tả để đấu tranh trực diện với Vũ Hồng Khanh.
Qua một thời gian tuyên truyền, vận động, nhóm cánh tả đã chiếm ưu thế tuyệt
đối…Hội Lao Công Thân Ái cho Công Nhân và Hội Thiếu Niên Dục Tài cho
thanh thiếu niên được thành lập trước kia,nay hoàn toàn đã thuộc về đồng chí
Ðông A lãnh đạo…
(GNTBC – HKCM – HVH. tr 125, 126).
Ngày 20-06-1940, Pháp mất Paris, đây là một bước rẽ lịch sử rất quan trọng và
là cơ hội cho người Việt Nam đánh đuổi quân Pháp giành độc lập.
Các Tổ chức của người Việt không Cộng sản ráo riết hoạt động trên đất Trung
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Hoa như Trương Bội Công, Hồ Học Lãm, Nguyễn Hải Thần, Vũ Hồng Khanh,
Nguyễn Thế Nghiệp, Nghiêm Kế Tố… được Quốc Dân Ðảng Trung Hoa giúp
đỡ mọi phương tiện, đang liên lạc khắp nơi để kết nạp những người Việt Nam
cùng chí hướng, mụcđích đánh Pháp giành độc lập tự do cho dân cho nước.
Một sai lầm lớn là vì quá nhiệt tình với đất nước trong công cuộc chống thực
dân Pháp giành độc lập. Người Việt Quốc Gia đã không cảnh giác đề phòng
Cộng sản nên đã bị Cộng sản lợi dụng và khuynh đảo.
A8. Hồ Chí Minh lợi dụng Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội và ông Hồ
Học Lãm.
Hồ Chí Minh thấy tình hình biến chuyển, Hồ Chí Minh liền tập họp cán bộ
Cộng sản có mặt tại Trung Hoa, như Phùng Chí Kiên, Trịnh Ðông Hải (Vũ
Anh), Hoàng Văn Hoan (Lý Quang Hoa), Bùi Minh Ðức, Cao Hồng Lĩnh, Phạm
Văn Ðồng (Lâm Bá Kiệt), Võ Nguyên Giáp (Dương Hoài Nam)… được Quốc
tế Cộng sản qua Ðảng Cộng sản Trung Hoa yểm trợ. Nhưng không thể mang
danh xưng Ðảng Cộng sản được, nên vấn đề khó khăn đầu tiên là phải lấy một
danh nghĩa nào hợp lý để hoạt động
.Hoàng Văn Hoan kể lại như sau : “Bác chủ trương lấy danh nghĩa Việt Nam
Ðộc Lập Ðồng Minh Hội và mời ông Hồ Học Lãm đứng ra chủ trì để chúng ta
dựa vào đó mà hoạt động. Chủ trương của Bác xuất phát từ chỗ Việt Minh là
một tổ chức mà trước kia đã cùng với ông Hồ Học Lãm lập ra và đăng ký ở
Nam Kinh.
Xuất phát từ chỗ ông Hồ Học Lãm không phải là Cộng sản mà lại thật lòng ủng
hộ chúng ta, nếu Ông đứng ra đảm nhận, thì sự hoạt động của chúng ta sẽ được
nhiều điều thuận lợi (GNTBC – HKCM – HVH. tr 133).
Vì tinh thần ái quốc, ông Hồ Học Lãm đâu có ngờ Hồ Chí Minh lợi dụng tên
tuổi Ông để mưu đồ làm tay sai cho Quốc tế Cộng sản để rồi gây điêu tàn cho
đất nước và bất hạnh cho dân tộc Việt Nam mãi đến ngày nay chưa chấm dứt.
Hồ Học Lãm, người Thanh Hóa, tốt nghiệp khóa 2 Trường Sĩ Quan Bảo Ðịnh,
thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, bạn cùng khóa với Ông là Trương Bộ Công,
quê Hà Ðông. Hồ Học Lãm là một cán bộ trọng yếu của Việt Nam Quang Phục
Hội và Việt Nam Ðộc Lập Ðảng, và cũng làmột trong những người lãnh đạo
đầu tiên của Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội.
Trong quân đội Trung Quốc, Ông là Thượng tá, Trưởng Phòng Nhì của Quân
ủy Quế Lâm do Lý Tế Thâm đảm nhiệm chỉ huy công tác tình báo cho Trung
Quốc. Hồ Học Lãm tuy làm việc cho Trung Quốc Quốc Dân Ðảng nhưng rất
quan tâm giúp đỡ các nhà cách mạng, bất luận là người của Ðảng Cộng sản,
Quốc Dân Ðảng hay bất kỳ Tổ chức nào có mục đích chống Pháp là đều được
Ông giúp đỡ tận tình. Chính vì lẽ đó, Ông đã bị Hồ Chí Minh lợi dụng về mọi
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phương diện.
Hoàng Văn Hoan kể tiếp rõ hơn về những xảo trá của Hồ Chí Minh:
“Ông Hồ Học Lãm nhận chức Chủ nhiệm Việt Minh và giới thiệu chúng tôi đi
gặp Lâm Uất, bạn học của Ông hiện đang làm Hiệu trưởng Phân hiệu Quân sự
Trung ương (Quốc Dân Ðảng) tại Quế Lâm, đồng thời là Phó Chủ nhiệm Hành
dinh khu Tây Nam của Tưởng Giới Thạch, mà Lý Tế Thâm là Chủ nhiệm Quân
sự giới thiệu Lâm Uất cho chúng tôi đi gặp Lý Tế Thâm
.Hôm gặp Lý Tế Thâm, chúng tôi đi cả sáu người: Lâm Bá Kiệt (Phạm Văn
Ðồng), Dương Hoài Nam (Võ Nguyễn Giáp), Trịnh Ðông Hải (Vũ Anh), Phùng
Chí Kiên, Cao Hồng Lĩnh và tôi lấy tên là Lý Quang Hoa. Theo kế hoạch của
Bác (Hồ Chí Minh), chúng tôi chuẩn bị sẵn một bản lý lịch tóm tắt của Việt
Minh viết bằng chữ Trung Quốc đưa cho Ông, và giới thiệu rằng ở Trung Quốc
chúng tôi đã có “Biên sự xứ Việt Minh ở hải ngoại”do ông Hồ Học Lãm làm
Chủ nhiệm, Lâm Bá Kiệt là Phó Chủ nhiệm. Lúc đó chúng tôi có nói thêm mấy
điểm đại ý như sau:
Ở Việt Nam hiện có hai Tổ chức chính trị lớn là Ðảng Cộng sản và Việt Minh.
Lực lượng của Ðảng Cộng sản chủ yếu là công nhân và có sự giúp đỡ của quốc
tế là Ðệ Tam Quốc Tế. Còn lực lượng Việt Minh thì chủ yếu là các tầng lớp
nông dân. Chúng tôi vẫn liên hiệp với Ðảng Cộng sản vì họ là một lực lượng
chống Nhật khá mạnh. Nhưng chúng tôi cũng rất cần có sự viện trợ quốc tế, rất
mong Chủ nhiệm hết sức giúp đỡ chúng tôi.
Lý Tế Thâm trả lời khá ôn tồn, đại ý như sau: Theo di chúc Tôn Tổng Lý, chúng
tôi phải giúp đỡ các dân tộc nhỏ yếu, nhưng trong phạm vi tôi có thể làm được
thì rất nhỏ, nếu muốn có sự giúp đỡ lớn hơn thì phải do Trung Ương Ðảng
chúng tôi quyết định. Cuối cùng, Ông ta không quên nhắc chúng tôi: Các anh
hợp tác với Ðảng Cộng sản, cần chú ý, đừng để cho họ nắm quyền lãnh đạo.
Qua cuộc nói chuyện với Lý Tế Thâm như vậy, cái danh nghĩa Việt Minh thực
tế đã được thừa nhận và cái danh nghĩa Biên sự Việt Minh cũng mặc nhiên
thành ra hợp pháp… (GNTBC – HKCM – HVH. tr. 134-135 ).
Hồ Chí Minh ở Trung Quốc qua nhiều giai đoạn:
– Năm 1924 từ Mạc Tư Khoa đến Quảng Châu.
– Tháng 4 năm 1927, Hồ Chí Minh rời Quảng Châu để đi Vũ Hán.
– Tháng 7 năm 1927, Hồ Chí Minh trở về lại Liên Xô nhận chỉ thị của Cộng sản
Quốc tế rồi trở lại Trung Hoa.
– Năm 1931, bị bắt tại Hương Cảng – Một năm sau được tha và sau đó trở về
Liên Xô.
– Năm 1938, theo lệnh Staline, Hồ Chí Minh trở lại Trung Hoa.
– Hồ Chí Minh làm việc cho Trung Cộng, học tập những kinh nghiệm của
Trung Cộng… Ông đã thấy rõ một cách sâu sắc cái ý đồ “Chống Nhật cứu
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nước” của Trung Cộng, không phải đánh Nhật để cứu nước mà mục đích chính
nhằm làm tiêu mòn dần dần lực lượng của Chính phủ Quốc Dân Ðảng, để lực
lượng Trung Cộng lớn mạnh lên qua đường lối Mặt Trận Dân Tộc của Trung
Cộng là: “Ðối với Quốc Dân Ðảng thì đoàn kết bên ngoài, nhưng bên trong tìm
mọi cách lôi kéo những phần tử thiên tả của Quốc Dân Ðảng về phía mình…”
Một mặt đoàn kết, một mặt thì đấu tranh, đặc biệt đề cao cảnh giác đối với các
phần tử hữu khuynh của Quốc Dân Ðảng.
Ðiều này, về sau Hồ Chí Minh triệt để khai thác để lợi dụng Mặt Trận Việt
Minh hầu phân hóa và tiêu diệt thế lực các Ðảng phái Quốc gia tại Việt Nam để
cho lực lượng của Hồ ChíMinh phát triển lớn mạnh hơn và cướp được chính
quyền. Vì quá nhiệt tình với đất nước trong công cuộc chống thực dân Pháp,
giành độc lập, người Việt quốc gia đã không đề khuynh đảo… Do đó, người
Việt quốc gia đã đi từ thất bại này đến thất bại khác. Cuối cùng là Cộng sản
chiếm cả hai miền Nam, Bắc, DẪN ÐẾN ÐẤT NƯỚC VIỆT NAM ÐIÊU
TÀN, ÐỔ NÁT VÀ DÂN TỘC VIỆT NAM CHỊU NHIỀUBẤT HẠNH, khởi
đầu từ 19-08-1945.
Câu chuyện sau đây cũng do Hoàng Văn Hoan kể lại. Rõ ràng là người Việt
Quốc gia đã bị Cộng sản lừa dối mà không biết, nên đã giúp cho Cộng sản thành
công:
“Thiếu tướng Dương Kế Vinh, một tên trùm đặc vụ thân tín của Tưởng Giới
Thạch… thì rất láo xược, mỗi lần gặp chúng tôi, ông đều tỏ vẻ xoi bói và
thường nói chuyện theo kiểu “huấn thị”. Thậm chí có lần ông ta cứ nằm trên cái
ghế xếp mà nói chuyện… Ông ấy luôn luôn mượn câu chuyện đả kích Cộng sản
để thăm dò thái độ chúng tôi
Một hôm Dương Kế Vinh đến thăm ông Hồ Học Lãm ở bệnh viện, ông ta nói
thẳng ra rằng chúng tôi là Cộng sản. Ông Hồ Học Lãm đã đập lại một vố khá
mạnh, ông nói: “Ðối với cách mạng Việt Nam, các ông chưa giúp được gì,
nhưng về phần riêng như cá nhân ông chẳng hạn, thì đã nhờ cách mạng Việt
Nam mà phát tài hàng triệu. Ông muốn đám thanh niên chúng tôi làm tình báo
cho ông thì không được đâu, họ là những người cách mạng. Vì Ông lôi kéo
không được, nên Ông đã vu cáo cho họ là Cộng sản chứ gì? Nếu Ông nói họ là
Cộng sản thì Ông hãy tìm cho được chứng cớ, tôi sẽ lấy cái đầu của tôi đảm bảo
cho họ.
Sau đó, Dương Kế Vinh không gặp Ông Hồ Học Lãm nữa và nói Ông ấy cậy
nhiều tuổi, nói ác cả mình đi, mình nói lại không tiện.
Luôn đây xin nói sơ qua về việc Nguyễn Hải Thần lúc mới đến Quế Lâm đã
muốn chia rẽ ông Hồ Học Lãm với chúng tôi. Ông Hồ Học Lãm cũng đã cho
một bài học đích đáng, Ông nói: Anh (chỉ Nguyễn Hải Thần) với tôi qua Trung
Quốc đã hơn bốn mươi năm mà chưa làm được một việc gì cho dân tộc. Nay
chúng ta đã già rồi, phải để cho anh em thanh niên họ làm, chính họ mới là
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những người có năng lực làm nên sự nghiệp. Hiện nay Trung Quốc muốn đưa
chúng ta ra, chẳng qua là để cho họ lợi dụng mà thôi, chứ thực ra thì chúng ta
cũng không thể làm được gì nếu không có lực lượng của anh em trong nước.
Tôi khuyên anh cứ làm việc tử tế, đừng nên kèn cựa với anh em. (GNTBC HKCM- HVH. tr. 136-137)
(Lời người viết: Dương Kế Vinh – Nguyễn Hải Thần biết số người mà Hồ Học
Lãm đang cộng tác là những người Cộng sản do Hồ Chí Minh chỉ đạo. Họ chỉ
lợi dụng Hồ Học Lãm chứ họ không thực tâm. Nhưng Hồ Học Lãm lại không rõ
âm mưu của Hồ Chí Minh gài cán bộ vào để làm lũng đoạn các Tổ chức Quốc
gia chân chính không chấp nhận Cộng sản – đây là một sự thất bại nặng nề của
người Việt Quốc Gia đang hoạt động tại Trung Quốc và kéo dài mãi về sau
này).
Trong thời gian hoạt động ở Quế Lâm, nhờ có sự chỉ đạo trực tiếp của Bác (Hồ
Chí Minh), có tiếng nói và thái độ đứng đắn của ông Hồ Học Lãm, có sự ủng hộ
tích cựccủa những người tiến bộ Trung Quốc, chúng ta đã được sự giúp đỡ nhất
định của Lý Tế Thâm và đã có một địa vị hợp pháp rõ rệt. (GNTBC – HKCM –
HVH. tr. 137)
Hoạt động ở Tịnh Tây, Hoàng Văn Hoan viết:
“Ở Tịnh Tây ít hôm, anh Lộc đưa tôi về Pác Pó gặp Bác để báo cáo công tác, rồi
lại trở ra Tịnh Tây cùng các anh Phạm Văn Ðồng, Võ Nguyên Giáp hoạt động
công khai… Tôi được chỉ định làm Bí thư Ðảng, chịu trách nhiệm báo cáo và
liên lạc với Trung ương Ðảng trong nước.
… Trương Bội Công vội vã chạy đến Tịnh Tây, mở một tiệc trà chiêu đãi và
tuyên bố việc thành lập cái gọi là “Ủy viên hội” (Việt Nam Dân tộc Giải phóng
Ủy viên hội) ấy và giới thiệu những người phụ trách các “Ủy viên hội”, trong đó
có Trương Bội Công, Nguyễn Hải Thần và hai người Hoakiều. Chiêu đãi và
tuyên bố xong, Trương Bội Công liền phái Nguyễn Hải Thần đi Quế Lâm để
vận động (Quốc Dân Ðảng Trung Hoa) xin viện trợ thì vừa lúc đó các anh Võ
Nguyên Giáp, Vũ Anh, Cao Hồng Lĩnh (Cán bộ Cộng sản) cũng đến Tịnh Tây,
các anh bàn với nhau cử anh Võ Nguyên Giáp cùng đi với Nguyễn Hải Thần để
lái ông ta chuyển ra thành người Việt Minh; vì năm 1936, khi thành lập Việt
Minh ở Nam Kinh, Nguyễn Hải Thần từ Quảng Ðông lên, có tham gia mọi việc
hoạt động rất tích cực. Còn hai anh Vũ Anh và Cao Hồng Lĩnh vẫn ở lại Tịnh
Tây để thực hiện chỉ thị của Bác (Hồ Chí Minh):
Tìm cách giữ lấy số hơn bốn mươi anh em từ trong nước ra, phân hóa đám
người của Trương Bội Công (Người Việt Quốc Gia), vận động Trương Bội
Công đánh điện lên Quế Lâm mời đại biểu Biện sự xứ Việt Minh (Việt Cộng trá
hình) về Tịnh Tây để bàn bạc công việc.
Mọi kế hoạch bố trí của ta (Cộng sản) đều đạt kết quả: Anh Võ Nguyên Giáp
đưa Nguyễn Hải Thần đi Quế Lâm và kéo ông ta thực sự về với Việt Minh. Hơn
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bốn mươi anh em trong nước ra, ta cũng hoàn toàn nắm giữ được. Trương Bội
Công cũng thật lòng muốn đánh điện lên Quế Lâm mời Việt Minh.
Thực ra, việc chúng ta kéo cả một đoàn người công khai từ Quế Lâm về Tịnh
Tây là kết quả hoạt động dưới sự chỉ đạo tỉ mỉ và khôn khéo của Bác (Hồ Chí
Minh). (GNTBC -HKCM – HVH. tr 149-151) -Những chữ trong (…) là lời giải
thích của người viết.
Suốt cả thời gian Hồ Chí Minh xuất hiện ở Trung Hoa, qua các giai đoạn từ năm
1924 đến ngày về Việt Nam cướp chính quyền. Hồ Chí Minh luôn luôn giữ kín
tông tích “Tay sai của Quốc tế Cộng sản” ngụy trang dưới danh xưng là Người
Việt thiết tha với cuộc đấu tranh chống thực dânPháp, giành độc lập cho nước
nhà. Nhờ đó Hồ Chí Minh đã lợi dụng danh nghĩa của các Tổ chức, Ðoàn thể
Quốc gia với âm mưu xâm nhập, lũng đoạn, gây chia rẽ… rồi lôi kéo các phần
tử quốc gia trở thành vây cánh, tiếp tay cho Cộng sản và biến họ thành Cán bộ
Việt Cộng.
Hồ Chí Minh lấy khẩu hiệu của Trung Cộng: “Chiếm lĩnh cơ quan làm phe tả
của họ” hoặc “Lấy Tổ chức của địch biến thành Tổ chức của ta”.
Ðể chứng minh hành động của Hồ Chí Minh đã áp dụng chiến thuật “Lấy Tổ
chức của địch biến thành Tổ chức của ta” với các Tổ chức của Người Việt Quốc
Gia sau đây:
1. Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội.
Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội, gồm các đảng phái, không chấp nhận Chủ
Nghĩa Cộng Sản.
– Việt Nam Quốc Dân Ðảng.
– Tân Việt Cách Mạng Ðảng.
– Việt Nam Ðộc Lập Ðảng.
Liên hiệp với nhau, thành lập một Tổ chức hợp nhất lấy tên là “Việt Nam Ðộc
Lập Ðồng Minh Hội”, từ tháng 7 năm 1935 tại Nam Kinh đến khi Cán bộ Cộng
sản xuất hiện tại Trung Quốc vào khoảng tháng 10 năm 1940, theo lời Hoàng
Văn Hoan thuật lại, như sau :
“Chúng tôi thường bí mật gặp Bác ở Biện sự xứ Bát Lộ quân để báo cáo và xin
chỉ thị về cách thức hoạt động. Vấn đề đầu tiên là lấy danh nghĩa gì để hoạt
động ? Bác chủ trương lấy danh nghĩa “Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội” và
mời ông Hồ Học Lãm đứng ra chủ trì để chúng ta dựa vào đó mà hoạt động.
Chủ trương đó xuất phát từ chỗ Việt Minh là một Tổ chức mà trước kia đã cùng
với ông Hồ Học Lãm lập ra và đăng ký ở Nam Kinh. Xuất phát từ chỗ ông Hồ
Học Lãm không phải là Cộng sản mà lại thật lòng ủng hộ chúng ta,nếu Ông
đứng ra nhận trách nhiệm, thì sự hoạt động của chúng ta sẽ được nhiều điều
thuận lợi. Mọi người rất đồng tình với ý kiến này, ông Hồ Học Lãm nhận đứng
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tên làm Chủ nhiệm Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội. (GNTBC. HVH. tr.
133)
Hồ Chí Minh dùng danh xưng Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội và dùng ông
Hồ Học Lãm nhằm mục đích đánh lộn con đen để chiêu dụ các Tổ chức quần
chúng của Hội này, nhằm che dấu bộ mặt thật của Việt Cộng mới có thể hoạt
động công khai tại Trung Hoa, nhất là xin cầu viện từ chính phủ Quốc Dân
Ðảng Trung Hoa.
Qua một thời gian, cán bộ Việt Cộng chiếm lĩnh tất cả quyền hành, Hồ Học
Lãm không còn giữ chức Chủ nhiệm mà là Hoàng Quốc Tuấn, một tên giả của
Hồ Chí Minh. Các Cán bộ, Hội viên không còn là đại biểu của các Ðảng phái
Quốc gia, mà chủ yếu chỉ còn toàn là Cán bộ Việt Cộng.
Sau đó, Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội cải tổ thành một Tổ chức gọi là
“Mặt Trận Việt Minh”, và để hợp thức hóa hoạt động trong nước, nên tại Hội
nghị khoáng đại kỳ 8 của Trung ương Ðảng Cộng sản được cử hành từ ngày10
đến ngày 19-05-1941 tại Bắc Pó đã ra nghị quyết gọi làthành lập “Mặt trận Việt
Minh”. Cuộc hội nghị này do Hồ Chí Minh chủ tọa với tư cách là đại diện của
Cộng sản Quốc tế.
Trong Hội nghị có Trường Chinh (Ðặng Xuân Khu) tham dự và Ông đã trình
bày:
“Phải lợi dụng thời cơ đang lúc chiến tranh, đoàn kếtrộng rãi nhân dân Việt
Nam, thành một Tổ chức lấy tên là: “Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh” (tức Mặt
Trận Việt Minh), tổ chức thành Ðội Du kích và lập Căn cứ Du kích, thiết thực
chuẩn bị khởi nghĩa bằng vũ trang, đánh đuổi Phát-xít Nhật, Pháp, đoạt lấy
chính quyền, kiến lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Kết cuộc, Hồ Chí Minh đã cướp lấy Tổ chức “Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh”
của các Tổ chức, Ðảng phái Quốc gia thành một Tổ chức của Cộng sản và lợi
dụng Tổ chức này để cướp chính quyền năm 1945. Mãi sau đó mới đổi tên là
“Mặt Trận Liên Việt”, rồi đến nay biến thành “Mặt Trận Tổ Quốc”.
Nhưng thực tế trong chế độ Cộng sản, những Tổ chức này là bình phong cho
Cộng sản ẩn núp và cũng để Hồ Chí Minh dễ bề giật dây, lộng hành mà không
phải chịu trách nhiệm.
Do đó, người dân thường hay chế giễu:
– Mặt Trận Việt Minh viết tắt VM, đọc tắt nhanh thành VẸM. Thành ngữ Việt
Nam: Nói như vẹt, được đổi lại: nói như VẸM, để chỉ Cán bộ Việt Minh học
thuộc lòng, rồi nói thao thao những lời giả dối chứa đựng những thủ đoạn gian
manh, lừa bịp… nên mới có câu:
“Ðừng nghe những gì Cộng sản nói, mà hãy nhìn những gì Cộng sản làm”.
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2. Việt Nam Giải Phóng Ðồng Minh Hội.
Việt Nam Giải Phóng Ðồng Minh Hội là tên gọi tắtcủa Việt Nam Dân Tộc Giải
Phóng Ðồng Minh Hội, cũng là hậu thân của Việt Nam Dân Tộc Giải Phóng Ủy
Viên Hội.
Tình hình tại Việt Nam biến đổi, thực dân Pháp và quân phiệt Nhật đã thỏa hiệp
với nhau nên phe thân Nhật chống Pháp có chiều hướng suy yếu. Quân Nhật
không còn chi viện cho Phục Quốc Quân, do đó thực dân Pháp có cơ hội ra sức
đàn áp, khủng bố, bắn giết nhau và những người Việt chống Pháp đều trốn chạy
sang Trung Quốc. Nhờ đó mà thế lực của phe thân Trung Hoa có cơ hội phát
triển.
Hồ Chí Minh liền nắm cơ hội chuyển sang phe thân Trung Hoa của Trương Bội
Công và nêu mục tiêu “Kháng Nhật, chống Pháp”, nhân đó mà Việt Nam Giải
Phóng Ðồng Minh Hội được thành lập ngày 14 tháng 04 năm 1941.
Trương Bội Công nhận được chi viện của Tướng Trương Phát Khuê (Tư lệnh
Chiến khu 4, Trung Quốc), Ông liền điều động Ðội Công tác Biên khu Trung
Việt (Trung Quốc và Việt Nam) từ Liễu Châu đến Tĩnh Tây thuộc tỉnh Quảng
Tây sát biên giới Bắc Việt để chiêu nạp các thanh niên chống Pháp vừa từ Việt
Nam trốn sang Trung Quốc. Lúc đó quân Pháp tại Cao Bằng đang đàn áp dữ dội
lực lượng chống Pháp của người Việt.
Hồ Chí Minh biết rõ được tình hình, lập tức cho Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh, Cao
Hồng Lĩnh tức tốc đi Tĩnh Tây để móc nối nhóm thanh niên này. Các cán bộ
Cộng sản tranh thủ tuyên truyền, chiêu dụ nhóm thanh niên mới sang, đồng thời
dùng mọi thủ đoạn để phân hóa lực lượng của Trương Bội Công.
Tháng 11 năm 1940, Hồ Chí Minh đi Nam Ninh (Nam Ninh tiếp giáp với Lạng
Sơn), chính là khu vực chống Pháp của Phục Quốc Quân Việt Nam, trước đây
bị Nhật chiếm, nay (tháng 10 năm 1940) được Quân đội Trung Hoa thu phục
lại.
Ở Nam Ninh, Hồ Chí Minh gặp Phạm Văn Ðồng, Phùng Chí Kiên, Hoàng Văn
Hoan và sau đó cùng kéo đi Tĩnh Tây. Tại đây, có Trường Chinh, Hoàng Quốc
Việt, Hoàng Văn Thọ… cũng từ Bắc Việt mới sang Tĩnh Tây.
Trước đây, Hồ Chí Minh ra lệnh cho Hoàng Văn Hoan cùng các cán bộ Việt
Cộng phải chống đối Trương Bội Công. Nay thấy Trương Bội Công được Trung
Quốc chi viện, lại có thêm Ðội Công tác Biên khu Trung Việt trong tay, nên
Trương Bội Công đã trở thành nhân vật quan trọng của các Ðảng phái Cách
mạng Việt Nam. Thế nên Hồ Chí Minh liền quay lại ve vãn, nối lại quan hệ với
Trương Bội Công. Lợi dụng danh nghĩa Trương Bội Công để xâm nhập vào các
Tổ chức Cách mạng Việt Nam chống Pháp, hầu tuyên truyền xuyên tạc, dựng
chuyện bôi bẫn những người quốc gia.
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Do đó, Việt Nam Giải Phóng Ðồng Minh Hội, trên danh nghĩa có nhiều Tổ
chức, Ðảng phái tham gia, nhưng trên thực tế Cán bộ Việt Cộng thao túng mọi
hoạt động. Do đó, Việt Nam Giải Phóng Ðồng Minh Hội đã xảy ra rất nhiều
chuyện lủng củng, xáo trộn, khởi đầu là Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Ðồng
xách động các Học viên trong Trại Huấn Luyện Cán bộ Việt Nam nghe theo sự
chỉ đạo của họ – tiến hành hoạt động phân hóa phe phái quốc gia. Việt Cộng
tuyên truyền rằng: “Quốc Dân Ðảng Trung Quốc và Chính phủ Dân Quốc
không có thành ý trợ giúp cho Cách mạng Việt Nam”. Cán bộ Việt Cộng yêu
cầu quần chúng Việt Nam hãy ủng hộ Trung Cộng.
Nguyễn Hải Thần và Cán bộ Việt Nam không Cộng sản, sau khi đến Tĩnh Tây
đã phát giác ra Võ Nguyên Giáp và Phạm Văn Ðồng là đồ đảng Việt
Cộng…Quốc Dân Ðảng Trung Quốc liền thay đổi thái độ với Giáp – Ðồng.
Thêm vào đó, âm mưu của họ trong việc xách động các học viên tại trại huấn
luyện cũng đã bị lộ. Họ không còn cách nào khác để ở lại Tĩnh Tây. Vào tháng
1 năm 1942, tất cả Cán bộ Việt Cộng phải trốn về Cao Bằng.
Một bộ phận khác của Việt Cộng ngụy trang, tiếp tục chuyển sang hoạt động ở
Liễu Châu và Côn Minh (theo báo cáo của Bộ Chính trị Chiến khu 4). Việt Nam
Giải Phóng Ðồng Minh Hội ở Tĩnh Tây gặp nhiều khó khăn, trở ngại do Việt
Cộng gây ra nên cũng âm thầm đình chỉ hoạt động.
Tháng 2 năm 1941 đến tháng 8 năm 1942, Hồ Chí Minh từ Quảng Tây về Cao
Bằng để tổ chức các Cơ sở Việt Minh, Căn cứ Cao Bằng được củng cố lại, phát
triển và thu nạp nhiều thanh niên, địa bàn hoạt động được nới rộng ở các tỉnh
Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn…
Phương cách hoạt động hoàn toàn giống theo khuôn mẫu của Trung Cộng. Lúc
đầu dùng lời ngon tiếng ngọt để chiêu dụ, thu phục các thanh niên nam nữ; sau
đó dùng áp lực bức bách gia nhập vào Tổ chức… Ai không theo họ hoặc lưng
chừng thì gán cho tội “Việt gian”, rồi đem thủ tiêu và tịch thu tài sản.
A9. Hồ Chí Minh bị bắt tại Trung Hoa.
Tháng 8 năm 1942, Hồ Chí Minh trở lại Trung Hoa, bị dân quân địa phương bắt
tại địa phận làng Nhai Trường, huyện Thiên Bảo, tỉnh Quảng Tây và sau đó bị
giải đến Liễu Châu giam giữ.
Có nhiều giả thuyết về việc nhà cầm quyền Trung Quốc bắt và giam giữ Hồ Chí
Minh. Trong đó có giả thuyết Hồ Chí Minh bị bắt với tội danh là “Cộng sản”,
“Gian tế của Pháp” và tội làm “Gián điệp”.
Nhưng theo tài liệu của Trung Quốc cho biết Hồ Chí Minh bị bắt vì nhập cảnh
vào Trung Quốc một cách lén lút và chính vì lý lịch không rõ ràng của Hồ Chí
Minh, như các giấy tờ chứng minh mập mờ. Mấu chốt của sự nghi ngờ về lai
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lịch của Hồ Chí Minh là ông ta mang theo các giấy tờ chứng minh được cấp từ
năm 1940.
– Giấy Trung Quốc Thanh niên Tân Văn ký giả, Học Hội và Quốc tế Tân Văn
Xã đều là những cơ quan thông tin, tuyên truyền của Trung Cộng. Hai cơ quan
trên tại Quế Lâm đã bị chính quyền Dân Quốc ra lệnh đóng cửa, nên nhà chức
trách Trung Quốc xem Hồ Chí Minh là một phần tử Trung Cộng. Hơn nữa, nếu
Hồ Chí Minh sang Trung Quốc với danh nghĩa là đại diện của Phân Hội Việt
Nam thuộc Hội Quốc tế chống xâm lược, mà lại còn giữ Sự vụ lệnh của Chiến
khu 4 trước kia. Chính vì hành động và sự việc quá mâu thuẫn của Hồ Chí Minh
nên cuộc điều tra phải kéo dài…
Hồ Chí Minh đã bị bắt, nhà chức trách Trung Quốc vẫn không biết: “Hồ Chí
Minh chính là Nguyễn Ái Quốc”, Cán bộ của Quốc tế Cộng sản, lãnh đạo Việt
Cộng và cũng là tên Hoàng Quốc Tuấn, thủ lãnh Việt Minh.
Nhà cầm quyền Trung Quốc vẫn đinh ninh rằng Nguyễn Ái Quốc đã chết từ lâu
rồi, còn Hoàng Quốc Tuấn thì hiện đang hoạt động trong nội địa Việt Nam (theo
báo cáo của Nghiêm Kế Tố gởi cho Ban Chấp hành Trung ương Quốc Dân
Ðảng (Trùng Khánh, nguyên kiện), ngày 16-08-1942)
Mãi đến khi Hồ Chí Minh rời Trại Quân lao Liễu Châu, đến Bộ Chính trị để
nhận giấy được trả tự do vào ngày 10-09-1943. Ðến lúc này, Trung Quốc vẫn
chưa biết đích xác về con người thật của Hồ Chí Minh. Theo báo cáo của nhà
chức trách Liễu Châu đương thời, họ vẫn cho rằng thủ lãnh của Việt Cộng và
Việt Minh là Nguyễn Ái Quốc, tức là Hoàng Quốc Tuấn vẫn đang hoạt động
trong nội địa Bắc Kỳ, Việt Nam.
Ðiều đó cho thấy trong báo cáo, phía Trung Quốc đã tìm ra một phần là xác
định được “Nguyễn Ái Quốc và Hoàng Quốc Tuấn” chỉ là một người, nhưng
vẫn chưa xác định rõ ràng được “Nguyễn Ái Quốc – Hoàng Quốc Tuấn” chính
là Hồ Chí Minh. (HCM tại Trung Quốc – TVK. tr. 228 -229)
Còn nhiều sự kiện xảy ra trong suốt thời gian Hồ Chí Minh bị bắt từ ngày 2908-1942 đến ngày 10-09-1943 mới được trả tự do. Như vậy, Hồ Chí Minh bị tù
cả thảy là 12 tháng 12 ngày. Trong thời gian bị bắt, Hồ Chí Minh luôn luôn tự
xưng là người quốc gia chống Pháp. Nhờ đó, các Tổ chức đang hoạt động tại
Trung Quốc ra sức và tìm mọi cách can thiệp cho Hồ Chí Minh sớm được trả tự
do. Nhưng người viết không muốn trình bày chi tiết, từng sự việc đã xẩy ra qua
thời gian Hồ Chí Minh bị bắt ở Trung Quốc. Mục đích viết quyển sách “VIỆT
NAM ÐIÊU TÀN – BẤT HẠNH”, để chứng minh tại sao đất nước Việt Nam
điêu tàn (Nhà Thờ, Ðình Chùa, Miếu Vũ, Di tích Lịch sử, Lăng tẩm, Phố xá,
Nhà cửa, Ðường xá, Cầu cống, Ruộng vườn, đều bị tàn phá bởi bom đạn, và
chính sách Tiêu thổ Kháng chiến, vườn không, nhà trống của Hồ Chí Minh) và
tại sao Dân tộc Việt Nam bất hạnh (Chết vì Bom đạn, vì Chém giết, Thủ tiêu…
- 62 -

vì Ðấu tố, vì Việt gian, vì Ðói khổ, vì Chay nạn, vì Thực dân Hãm hiếp, Chết vì
Tình nghi, Chết vì Thanh toán nhau, Hận thù nhau, Người dân bị một cổ hai
tròng, Chết vì Thực dân và Cộng sản… Chết vì luôn luôn sống trong lo sợ). Ðây
là cảnh điêu tàn và sự bất hạnh chưa từng thấy trong lịch sử Việt Nam, dù qua
các thời đại đen tối nhất cũng không thể so sánh vào giai đoạn có sự xuất hiện
của Hồ Chí Minh, một tên cáo già quá tinh khôn, quá đa mưu, túc kế, quá xảo
thuật, quá lanh lợi… Trong bất cứ phương diện nào, Hồ Chí Minh cũng đạt
được chữ QUÁ !
Nếu những cái “quá đó” dành cho quê hương, dân tộc Việt Nam, thì đất nước
Việt Nam đâu có điêu tàn và dân tộc Việt Nam đâu có chịu nhiều bất hạnh mãi
cho đến ngày nay !!! Những sự kiện trình bày tiếp theo sau đây trong thờigian
hoạt động cách mạng chống Pháp. Nếu không có Hồ Chí Minh xuất hiện thì đất
nước Việt Nam ngày nay là một “Con Rồng Vĩ Ðại” ở Á Châu !

A10 Hồ Chí Minh được trả tự do, tiếp tục hoạt động cho Cộng Sản và đánh
phá các Tổ chức Cách Mạng chống Pháp.
Ðiều gian xảo của Hồ Chí Minh là làm tay sai hoạt động cho Ðệ tam Quốc tế
Cộng sản để bành trướng Chủ nghĩa Cộng sản tại Việt Nam.
Nhưng Hồ Chí Minh luôn luôn dùng chiêu bài người Việt yêu nước; Hồ Chí
Minh đóng kịch tài tình và có những lần biểu diễn rất thành công khi bị bắt
giam tại Liễu Châu.
Theo tướng Tiêu Văn cho biết có lần Hồ Chí Minh viết bài “Hối lỗi”, trong đó
Ông thề sẽ không hoạt động cho Cộng sản và còn tình nguyện dịch bản Nội qui
Chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn ra chữ Việt. Tướng Trương Phát Khuê,
Tư lệnh Chiến khu 4 cho rằng Hồ Chí Minh là người biết phục thiện.
Tướng Hầu Chí Minh, Chủ nhiệm Bộ Chính trị Chiến khu 4 có ấn tượng tốt về
Hồ Chí Minh nên đã tỏ ra đặc biệt ưu đãi đối với Hồ Chí Minh, nên đã cùng ăn
chung một mâm và được trú ngụ tại Ðại Kiều cùng với Bộ Chính trị Chiến khu
4.
(HCM tại TQ – TVK. tr. 230-231).
Nhờ đó, khi trả tự do, Hồ Chí Minh được tham gia vào tổ chức Việt Nam Cách
Mạng Ðồng Minh Hội. Lợi dụng Tổ Chức này, Hồ Chí Minh chỉnh đốn và phát
triển lực lượng Việt Cộng, nhận sự viện trợ từ Quốc Dân Ðảng Trung Quốc và
sự hợp tác chân thành của các Tổ Chức Cách Mạng Quốc Gia khác.
Kết quả các Tổ chức Ðảng phái Cách mạng Quốc gia bị phân hóa, nghi kỵ, lủng
củng nội bộ do Việt Cộng, qua sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh gây ra nên từ từ các
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Tổ chức Ðảng phái không Cộng sản đều bị tan rả và lực lượng Việt Cộng lại
phát triển lớn mạnh thêm.
Ðể chứng minh điều đó :
3. Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội.
Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội là một Tổ chức Cách mạng được thành
lập tại Liễu Châu, Trung Quốc vào tháng 10 năm 1942 do các Tổ chức, Ðảng
phái Việt Nam có xu hướng theo Chủ nghĩa Dân tộc đang hoạt động tại Trung
Quốc. Trong thời gian này, Hồ Chí Minh đang bị giam tại Liễu Châu. Hồ Chí
Minh tỏ ra là người biết phục thiện, ít nói, có lẽ Ông biết thân phận và hoàn
cảnh của mình. Nếu nói nhiều, lỡ ra nhà chức trách Trung Quốc biết được sự
thật về vai trò Cộng sản thì sẽ đưa đến nhiều chuyện rắc rối, nguy hiểm không
lường được. Hồ Chí Minh đã được huấn luyện từ Liên Xô như là một tên gián
điệp chuyên nghiệp. Trải qua một thời gian thương thảo cùng các Tổ chức,
Ðảng phái, thành lập Ủy ban Trừ bị gặp nhiều khó khăn, nhiều trở ngại, như:
– Các phần tử Việt Cộng trong số đại biểu của Giải phóng Ðồng Minh Hội đã
gây ra trò ly gián.
– Các đại biểu của Phục Quốc Quân có quá nhiều yêu sách, tham vọng quá cao,
không thỏa mãn được thì gây rối.
– Trong các Ban Huấn luyện có một số ít phần tử bất lương. gây ra sự phân hóa,
đưa đến nghi kỵ lẫn nhau.
– Ông Nghiêm Kế Tố cũng có phê bình “Một số giáo viên trong Ban Huấn
luyện là người Trung Quốc” không biết tiếng Việt.
– Nhân sự đã thay đổi ngay từ lúc đầu nên không thể thành lập được Ban Ðiều
Hành.
Tóm lại, sự chia rẽ của Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội trên mặt nổi, tuy
công khai phát xuất từ sự phản đối của Hoàng Lương (Ðại biểu của Phục Quốc
Quân), nhưng thực tế thì do sự kích động âm thầm của các phần tửViệt Cộng.
Dù gặp nhiều khó khăn nhưng Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội vẫn vượt
qua được với thành phần lãnh đạo như sau:
* Ban Chấp Hành gồm có 7 Ủy viên :
– Trương Bội Công – Nghiêm Kế Tố
– Nguyễn Hải Thần – Trần Báo
– Vũ Hồng Khanh – Nông Kinh Du
– Trương Trung Phụng.
* Ủy viên Thường vụ: – Trương Bội Công – Nguyễn Hải Thần – Vũ Hồng
Khanh
– Tổ trưởng Bí thư : Nguyễn Hải Thần
– Tổ trưởng Quân sự : Trương Bội Công
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– Tổ trưởng Tổ chức : Vũ Hồng Khanh
– Tổ trưởng Tuyên truyền: Dương Thanh Dân
– Tổ trưởng Huấn luyện : Trần Báo
– Tổ trưởng Tài vụ : Nông Kinh Du
– Tổ trưởng Giao tế : Nghiêm Kế Tố
Các Phân Hội có trụ sở như :
– Ðông Hưng : Nghiêm Kế Tố
– Tĩnh Tây : Vũ Hồng Khanh
– Long Châu : Trần Báo
– Côn Minh : Do người của Việt Nam Quốc Dân Ðảng đảm trách
– Liễu Châu : Có Văn phòng ghi danh
– Vân Nam : Do Việt Nam Quốc Dân Ðảng đảm trách.
Nhìn vào danh sách, Việt Cộng hoàn toàn bị loại trừ, không được tham gia vào
Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội, vì có sự phản đối của Nguyễn Hải Thần
và Trương Bội Công.
Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội đã nêu lên tôn chỉ, đường hướng hoạt
động rõ ràng: “Thân Hoa – Phản Pháp – Kháng Nhật”
Ðiều 1 của Chính cương nói: “Mục đích tối cao của bản Hội, liên hiệp toàn dân
Việt Nam và Trung Quốc. Quốc Dân Ðảng đánh đổ các đế quốc Nhật – Pháp…
Khôi phục nước Việt Nam, xây dựng nên một quốc gia Dân chủ, Tự do và Bình
đẳng”.
Ðiều 2 của Chương trình Hành động nói rằng:
“Bản Hội tuân chiếu di giáo của Tiên sinh Tôn Trung Sơn và quốc sách của
Trung Quốc, mưu cầu sự giải phóng cho dân tộc Việt Nam, đối nội thì liên hiệp
với tất cả các lực lượng cách mạng Việt Nam, đối ngoại thì liên hiệp với Trung
Quốc và các quốc gia dân chủ chống xâm lược trên thế giới, cùng nhau phản
kháng xâm lược, lấy sự tranh thủ một nền độc lập, tự do cho Việt Nam làm tôn
chỉ”.
Trong Cương lĩnh Công tác cũng nói rõ:
“Ðoàn kết toàn dânViệt Nam, vũ trang chiến đấu, tảo trừ tất cả mọi lực lượng
của các đế quốc Pháp, Nhật tại Việt Nam”. Công tác khẩn cấp được phân ra làm
4 loại như sau:
1) Tuyên truyền 2) Tổ chức
3) Huấn luyện 4) Quân sự.
Nhìn rõ sự việc hoàn toàn thất lợi cho Việt Cộng, nên các phần tử Việt Cộng
liền lợi dụng danh nghĩa Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh và Phân Hội Việt Nam
thuộc Hộ Quốc Tế Chống Xâm Lược để đối kháng với Việt Nam Cách Mạng
Ðồng Minh Hội.
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– Tại Việt Nam thì Việt Cộng tuyên truyền, xuyên tạc với dân chúng:
“Yêu cầu ngoại bang, dựa vào ngoại bang (Ý đồ ám chỉ Trung Quốc, Quốc Dân
Ðảng), xin viện trợ là Việt gian”.
– Tại Trung Quốc, Việt Cộng và các Ðảng viên Việt Nam Quốc Dân Ðảng đã
đấu đá nhau vô cùng ác liệt nhất lại là tại Côn Minh (Vân Nam). Phe Việt Cộng
do Dương Bảo Sơn kéo người đến Trụ sở Việt Nam Quốc Dân Ðảng gây hấn
nhiều lần đến nỗi Cảnh sát địa phương phải bắt bọn Trương Bảo Sơn mới yên.
Hồ Chí Minh thấy sự tranh chấp công khai đã xẩy ra, chẳng đem lại lợi ích gì
cho kế hoạch phát triển của Việt Cộng. Vì thế Hồ Chí Minh đã khiển trách các
Cán bộ Việt Cộng chống đối Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội với lý do
như sau:
“Không gia nhập Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội là một sai lầm. Vì sao
không gia nhập ? Chúng đã rộng mở cửa cho ta vào mà tiến tới nắm lấy quần
chúng… Tại sao ta lại quay mặt đi ? Họ có thể thành lập được Việt Nam Cách
Mạng Ðồng Minh Hội thì cũng có thể hiệu triệu quần chúng theo đường lối của
chúng. Ta phải khéo léo lợi dụng cơ hội đó mà gia nhập Việt Nam Cách Mạng
Ðồng Minh Hội để
lấy Tổ chức của địch biến thành Tổ chức của ta”. (HCM TTQ. TVK. tr 148)
Chính vì vậy mà Hồ Chí Minh đã tìm mọi cách phải lọt vào Việt Nam Cách
Mạng Ðồng Minh Hội để lấy viện trợ của Trung Quốc làm phương tiện phát
triển cho lực lượng Việt Cộng. Qua những xáo trộn tranh chấp, rồi đi đến một
cuộc cải tổ Cách Mạng Ðồng Minh Hội và lần này là tuyển cử các Ủy viên mới.
* Bảy Ủy viên Ban Chấp Hành được tuyển:
– Trương Bội Công. – Nghiêm Kế Tố.
– Trương Trung Phụng. – Lê Tùng Sơn.
– Trần Báo. – Trần Ðình Xuyên.
– Bồ Xuân Luật.
* Ba Ủy viên giám sát:
– Nguyễn Hải Thần – Vũ Hồng Khanh – Nông Kinh Du.
* Hai Ủy viên được tuyển làm dự khuyết:
– Hồ Chí Minh và Nguyễn Tường Tam.
Khoảng một năm sau, Hồ Chí Minh được bổ nhiệm Ủy viên Chính thức Ban
Chấp Hành thế vào chỗ trống của Trần Ðình Xuyên. Việt Nam Cách Mạng
Ðồng Minh Hội sau khi cải tổ, hệ phái của Hồ Chí Minh được gia nhập, địa vị
của Phục Quốc Quân được đề cao nhưng lực lượng của Việt Nam Quốc Dân
Ðảng lại yếu thế hơn trước đây.
Thêm vào đó, hai hệ phái “Chủ nghĩa Dân tộc” và “Chủ nghĩa Cộng sản” ra mặt
kình chống nhau. Do đó, công tác của Hội không những dậm chân tại chỗ mà
còn dần dần suy thoái.
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Tệ hại hơn nữa là sau khi cải tổ, Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội lại trở
thành đấu trường của các Ðảng phái Việt Nam. Sau cùng, Hồ Chí Minh đã thực
hiện được điều mà Hồ Chí Minh chủ trương “Lấy Tổ chức của địch mà biến
thành Tổ chức của ta”.
Mặc dù Hồ Chí Minh gia nhập Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội, nhưng
chủ đích của Hồ vẫn không muốn đemlực lượng của Việt Minh sát nhập vào mà
chỉ mượn cái chỗ đứng hợp pháp của Tổ chức này để làm hậu thuẫn cho mưu đồ
thâm hiểm là đánh phá lại các Ðảng phái Việt Nam đang hoạt động ở trong
nước và tại Trung Quốc.
Ðến tháng 5 năm 1944, Việt Minh không còn chịu nỗi sự khủng bố, càn quét
của quân đội Pháp nhằm tiêu diệt thế lực Cách mạng Việt Nam, “thân Hoa” và
cũng để diệt trừ lực lượng nội ứng khi quân đội Trung Quốc tiến vào Việt Nam.
Trong giai đoạn này, thế lực Việt Minh ở các địa phương, Quân khu 2 (vùng
Cao Bằng…) đã dần dần bị tan rả, đại đa số Cơ sở Việt Minh phải phân tán
mỏng và lẫn trốn khắp nơi để được tồn tại. Hành động càn quét, khủng bố của
quân đội Pháp đã dồn những người Việt yêu nước có khuynh hướng chống Pháp
vào cái thế phải trở thành những phần tử Việt Minh liều chết chiến đấu giành
độc lập tự do cho dân tộc.
Một cơ may đến với Hồ Chí Minh đúng lúc là được tướng Trương Phát Khuê
giúp đỡ. Hồ Chí Minh cũng đoán được nhu cầu cần thiết của tướng Khuê, nên
khi gia nhập vào Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội, liền dùng ngay khẩu
hiệu: “Tranh thủ ngoại viện, đoàn kết nội bộ” để hô hào trúng ngay vào niềm hy
vọng của tướng Trương Phát Khuê và lúc này lực lượng Việt Minh bị suy yếu
ngay tại quốc nội nên Hồ Chí Minh mới đem lực lượng Việt Minh hợp tác với
Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội.
Ngày 06 tháng 06 năm 1944, tướng Trương Phát Khuê lấy danh nghĩa đại diện
chỉ đạo Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội quyết định phái Tiêu Văn (Tiêu
Văn là thành phần Tả khuynh) đi Côn Minh để chỉ đạo việc cải tổ Phân Hội Vân
Nam của Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội… Quyết định này đã bị Việt
Nam Quốc Dân Ðảng phản đối quyết liệt, bởi vì Phân Hội Vân Nam thuộc chủ
trì của Việt Nam Quốc Dân Ðảng.
Vũ Quang Phẩm đã xây dựng được các cơ sở có ưu thế trong giới Việt kiều ở
Vân Nam cũng như ở vùng biên giới Trung Việt như Ðông Hưng, Tĩnh Tây,
Văn Sơn, Hà Khẩu, Mông La, Kim Bình, Giang Thành… đã lập nên các trạm
công tác và do Cán bộ Việt Nam Quốc Dân Ðảng điều hành (theo báo cáo của
đại diện chỉ đạo Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội, ngày 23 tháng 3 năm
Dân Quốc 33,
Liễu Châu), và số Hội viên đã lên tới hơn 1.600 người.
Việt Nam Quốc Dân Ðảng giữ được Phân Hội Vân Nam là vì ở vị thế hoạt động
hợp pháp và được sự ủng hộ của Quốc Dân Ðảng Trung Quốc. Do đó, Phân Hội
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Vân Nam của Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội từ khi thành lập đầu năm
1943 đến nay, đã là cái mục tiêu mà các phần tử Việt Cộng nhắm đến để tranh
đoạt hoặc phá hoại.
Sau khi được một người khuynh tả là Tiêu Văn “chỉ đạo” cải tổ, thì Tổ chức của
Việt Nam Quốc Dân Ðảng đã biến thành Tổ chức Việt Cộng theo đúng như âm
mưu của Hồ Chí Minh từ trước. Tiêu Văn là người khuynh tả. Việt Cộng đã
khéo léo xử dụng Tiêu Văn thuộc thế lực Tả khuynh của Trung Quốc để đánh
Việt Nam Quốc Dân Ðảng. Khi đã đoạt được Phân Hội Vân Nam của Việt Nam
Cách Mạng Ðồng Minh Hội, Việt Cộng lại tiến thêm một bước nữa là lợi dụng
hành động ngang ngược “chỉ đạo”, cưỡng bách của Tiêu Văn để chiếm luôn
Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội tại Liễu Châu.
Tiêu Văn còn ra lệnh bắt hai nhân vật trọng yếu của Việt Nam Quốc Dân Ðảng
là Nghiên Kế Tố và Vũ Quang Phẩm. Tiêu Văn còn dùng danh nghĩa Việt Nam
Cách Mạng Ðồng Minh Hội để nói lên “tội trạng” của các nhân vật lãnh đạo
không chấp nhận Cộngsản như :
– Vũ Hồng Khanh
– Nguyễn Tường Tam
– Tân Phấn Dũng là những người “vô kỷ luật và phá hoại Việt Nam Cách Mạng
Ðồng Minh Hội”
Hành động bạo ngược của Tiêu Văn không những đã khiến cho các Ðảng phái
Cách mạng Việt Nam phẫn nộ mà còn làm cho Trung Ương Quốc Dân Ðảng
Trung Quốc cũng bị kích động nên đã liên tục đánh điện cho tướng Trương Phát
Khuê yêu cầu trả tự do cho Nghiêm Kế Tố, Vũ Quang Phẩm ngay lập tức và
khiển trách Tiêu Văn. Nhưng sự việc đáng tiếc, qua hành động điên rồ của Tiêu
Văn làm lợi cho Hồ Chí Minh, gây tai hại cho phe Quốc gia, đã xẩy ra rồi,
không còn cứu vãn được nữa !
Hồ Chí Minh đã chỉ đạo cho cán bộ Việt Cộng, tiêu biểu là tên Lê Tùng Sơn
dùng thủ đoạn “Liên kết A đánh B” để phân hóa phe cánh của đối phương, dần
dần loại trừ hết cán bộ của các Ðảng phái Cách mạng Việt Nam và cuốicùng là
Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội chỉ còn lại Lê Tùng Sơn, Hồ Chí Minh
và Bồ Xuân Luật. Tất cả mọi
công việc của Hội đều do Lê Tùng Sơn điều hành qua sự chỉ đạo của Hồ Chí
Minh.
A11. Hồ Chí Minh trở về Việt Nam hoạt động.
Ngày 09 tháng 8 năm 1944, tướng Trương Phát Khuê để cho Hồ Chí Minh tự do
rời khỏi Quảng Tây, một nơi mà Hồ đã ở đến hai năm, để trở về căn cứ địa ở
Cao Bằng. Ngày 20 tháng 9 năm 1944, Hồ Chí Minh rời Liễu Châu qua Long
Châu, đến Tĩnh Tây, sang Bình Mãnh, rồi vào Cao Bằng, Việt Nam.
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Về phần cá nhân Hồ Chí Minh, trước khi lên đường có yêu cầu những việc như
sau:
1. Yêu cầu tướng Trương Phát Khuê viết một bức thư gởi cho các Ðảng phái,
Ðoàn thể yêu nước tại Việt Nam…
2. Yêu cầu một giấy ủy nhiệm của Trung ương Việt Nam Cách Mạng Ðồng
Minh Hội phái Hồ Chí Minh về nước công tác.
3. Yêu cầu cung cấp cho một bản đồ Việt Nam dùng cho quân sự.
4. Yêu cầu tướng Trương Phát Khuê cho một chứng minh thư dài hạn để tiện
việc đi lại.
5. Xin một số tài liệu tuyên truyền, phổ thông như hình ảnh về những tội ác của
Nhật Bản…
6. Xin một khẩu súng nhỏ để tự vệ.
7. Xin một số kinh phí cần thiết.
Tất cả yêu cầu của Hồ Chí Minh đều được tướng Trương Phát Khuê thỏa mãn.
Từ thư từ, giấy thông hành, các thứ công văn, thuốc men để chữa bệnh và
76.000 đồng tiền Trung Quốc làm kinh phí. (GNTBC – HVH. tr. 242)
Bản “Ðại cương kế hoạch công tác trở về Việt Nam” có mấy điểm đáng chú ý
để thấy rõ âm mưu của Hồ Chí Minh.
1. Có 18 người được Hồ Chí Minh dẫn từ Liễu Châu về Việt Nam đều là cán bộ
cốt cán của Ðội tuyên truyền. Ðây là một bộ phận mà Hồ Chí Minh tâm niệm
không thiếu được trên con đường về nước.
2. Hồ Chí Minh rất thích Thị trấn Ðông Hưng ở biên giới Trung Việt. Trước
đây, Ðông Hưng là căn cứ công tác chủ yếu của Việt Nam Quốc Dân Ðảng. Hồ
Chí Minh đã có mưu đồ chiếm lấy căn cứ này từ lâu.
3. Hồ Chí Minh thỉnh cầu tướng Trương Phát Khuê gởi thư đến các Ðảng phái,
Ðoàn thể yêu nước tại Việt Nam, nhằm mục đích mưu cầu lợi ích riêng cho cá
nhân mình như: Một mặt nhằm giành lấy ân sủng của tướng Khuê, mặt khác để
khoe khoang với mọi người rằng Hồ Chí Minh mới chính là nhân vật lãnh đạo
“hợp pháp” được nhà cầm quyền Trung Quốc ủng hộ.
4. Trong bản kế hoạch đề cập đến việc tuyên truyền: “những hành động tàn bạo
của đế quốc Nhật” nhằm thỏa mãn nhà đương cuộc Trung Quốc. Nhưng thực sự
khi về đến Việt Nam, Hồ Chí Minh không có một hành động thực tế nào chống
lại quân Nhật.
Khi Hồ Chí Minh về nước thì tình hình Việt Nam đã có nhiều biến chuyển, cơ
hội phát triển của Việt Minh gặp nhiều thuận lợi. Sự biến chuyển và thuận lợi
không phải do Hồ Chí Minh tạo nên sau khi về nước, mà sự thật là do quân
Nhật tăng cường áp lực đối với nhà cầm quyền Pháp. Hồ Chí Minh chỉ lợi dụng
cơ hội đó để chỉ đạo Việt Minh dùng chiến lược du kích để đánh quân Pháp,
khiến cho Pháp phải bị kẹt trong thế “hai mặt giáp công” của quân Nhật và Việt
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Minh.
Không lâu sau khi Hồ Chí Minh về Việt Nam, tướng Trương Phát Khuê thất
vọng do một văn kiện “báo cáo” của Hình Sâm Châu, ngày 01 tháng 10 năm
Dân Quốc 33 (1944). Chính phủ, Trung ương Quốc Dân Ðảng ở Trùng Khánh
lần đầu tiên nhận được báo cáo, phát hiện nhân vật Hồ Chí Minh chính thật là
Nguyễn Ái Quốc, Cán bộ Quốc
tế Cộng sản, Thủ lãnh Việt Cộng và Việt Minh.
Hồ Chí Minh trở về nước, Ban lãnh đạo Mặt Trận Việt Minh quyết định phái
Võ Nguyên Giáp và Vũ Anh đi nghinh đón. Tại Bắc Pó, Hồ Chí Minh chủ tọa
buổi thuyết trình của ông Giáp trình bày về cuộc phát động du kích chiến ở các
vùng Cao Bằng, Bắc Cạn, Lạng Sơn… Nhận định tình hình chung, Hồ Chí
Minh kết luận:
“Thời kỳ cách mạng hòa bình đã qua rồi, nhưng cơ hội khởi nghĩa của toàn dân
vẫn chưa đến. Nếu chỉ hoạt động bằng hình thức chính trị thì không thể thúc đẩy
cuộc vận động cách mạng tiến tới. Ngược lại, nếu khởi nghĩa ngay lập tức thì sẽ
trúng kế địch. Nhân đó, phương pháp đấu tranh là phải từ chính trị đi đến quân
sự, mà chính trị lại quan trọng hơn quân sự”. Ðể thực hiện phương thức đấu
tranh trên, trước tiên phải xây dựng “Lực lượng nồng cốt”.
Hồ Chí Minh đề nghị thành lập Ðội Vũ trang Tuyên truyền, đặt tên là “Ðội
Tuyên Truyền Giải Phóng Quân Việt Nam”. Với phương châm: “Chính trị quan
trọng hơn Quân sự – Tuyên truyền quan trọng hơn tác chiến”. Võ Nguyên Giáp
được chỉ định phụ trách Ðội Tuyên Truyền này. Ngày 22 tháng 12 năm 1944, lễ
thành lập “Ðội Tuyên
Truyền Giải Phóng Quân Việt Nam” được tổ chức tại căn cứ Việt Minh trong
khu rừng rậm Trần Hưng Ðạo, thuộc vùng Cao-Bắc-Lạng. Ðội Tuyên Truyền
Giải Phóng Quân Việt Nam được xem như là tiền thân của “Quân đội Nhân dân
Việt Nam” của Việt Cộng sau này.
Các “Ðội Tuyên Truyền Giải Phóng Quân Việt Nam” được phát triển từ chiến
thuật, chiến lược mà Hồ Chí Minh lấy kinh nghiệm du kích chiến của Trung
Cộng để hoạt động. Việt Cộng có vẻ rất hãnh diện về những chiến tích đã thu
đạt được trong thời gian này.
Biến cố ngày 09 tháng 3 năm 1945, bất ngờ quân Nhật tập kích nhà cầm quyền
Pháp trên toàn cõi nước Việt Nam và lật đổ nền thống trị của Pháp tại Việt Nam
một cách dễ dàng, êm thắm… Biến cố này làm tiêu tan cái ảo tưởng của Toàn
quyền “Decoux – Cố nhịn nhục người Nhật để mong sống còn”.
Nhật đã thực sự thay Pháp để thống trị Việt Nam. Kẻ được hưởng mối lợi lớn
nhất vào biến cố này lại chính là Hồ Chí Minh và Mặt Trận Việt Minh do ông ta
lãnh đạo. Do đó, Hồ Chí Minh tiếp tục tổ chức, phát triển và hoạt động cho đến
khi cướp chính quyền vào ngày 19 tháng 08 năm 1945.
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Phía Người Việt Yêu Nước không chấp nhận Chủ nghĩa Cộng sản như đã trình
bày các Ðảng phái, các Tổ chức hoạt động tại Trung Quốc:
– Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội.
– Việt Nam Giải Phóng Ðồng Minh Hội.
– Việt Nam Phục Quốc Ðồng Minh Hội.
– Việt Nam Phản Xâm Lược Ðồng Minh Hội.
– Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội.
– Ngay cả Việt Nam Quốc Dân Ðảng cũng bị phân hóa.
Tóm lại, tất cả đều bị tan rã vì sự xâm nhập, lũng đoạn, phá hoại, gây chia rẽ
của Cán bộ Việt Cộng nên các Tổ chức không còn thực lực để hoạt động đối
đầu với Việt Cộng được. Hồ Chí Minh đã thắng. Sự thắng lợi của Hồ Chí Minh
chỉ đem lại đau thương, bất hạnh cho dân tộc Việt Nam kể từ giai đoạn khởi đầu
nầy.

B2. Các Tổ chức chống Thực dân Pháp của các nhà Cách mạng QG tại
Việt Nam.
Việc chống đối trong nước thì cũng có các Tổ chức lợi dụng Nhật để đánh Pháp.
Nhưng rồi cũng bị Nhật phản bội, bỏ rơi… Xin nêu lên một số Tổ chức hoạt
động tiêu biểu sau đây:
Năm 1937, bên Pháp Mặt Trận Bình Dân lên cầm chính quyền. Nhân cơ hội ấy,
ở nước ta có phong trào tổ chức ra Ðông Dương Ðại Hội Nghị để yêu cầu cải
cách chính trị và giải phóng quốc sự phạm.
Nam Bộ do nhóm Tạ Thu Thâu, Trần Văn Thạch, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Văn
Tạo, Dương Bạch Mai, Phan Văn Hùm, Phan Văn Chánh xướng xuất hoạt động.
Trung Bộ thì do ông Hà Duy Giáp, Trần Văn Cung, Phan Văn Quân, Nguyễn
Văn Lợi, Lê Văn Hiến, Hải Triều, Phan Ðăng Lưu v.v…
Bắc Bộ thì có Huỳnh Văn Phương, Ðặng Thái Mai, Trịnh Văn Phú, Nguyễn
Văn Tiến, Vũ Liên, Mai Ngọc Thiệu v.v…
Ðồng thời có nhóm tự trị do hai nhà báo Vũ Ðình Duy và Nguyễn Ðắc Lộc tổ
chức.
Trong hai năm 1938-1939, một vài đảng phái mới ra đời như Ðông Dương Liên
Ðoàn Quốc Gia Cách Mạng do cụ Hoàng Văn Khải tức Cử Ngọ (Thanh Hóa),
Nguyễn Ðạo Kỳ, Nguyễn Văn Viễn, Mai Ngọc Thiệu, Nguyễn Ðức
Kính…vvv… lãnh đạo.
Ðến kỳ Thế giới Ðại chiến thứ hai bùng nổ, phong trào Cách mạng ở nước ta
xoay ra một tình thế mới.
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Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội được thành lập ở Quảng Ðông, do
Nguyễn Hải Thần lãnh đạo nhưng bị Hồ Chí Minh xâm nhập đánh phá. Hồ Chí
Minh gài cán bộ Việt Cộng với mưu đồ gây chia rẽ, ly gián, phân hóa. Sau đó
Hồ Chí Minh xử dụng danh xưng Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội để
phục vụ cho ý đồ bành trướng Chủ nghĩa Cộng sản như đã trình
Năm 1940 Pháp thua Ðức ở Âu Châu, quân đội Nhật thừa thế của phe Trục, kéo
vào chiếm đóng Ðông Dương. Phục Quốc Quân do Trần Trung Lập và Ðoàn
Kiểm Ðiểm chỉ huy đánh chiếm lại Lạng Sơn. Ban đầu, quân Phục quốc được
Nhật khuyến khích và viện trợ, nhưng sau, vì Nhật giao thiệp với Pháp và nhận
được phần lợi nên quân Phục Quốc bị hãm vào tình thế cô lập, nguy hiểm, chỉ
cầm cự được ít lâu rồi bị vây hãm vào tuyệt địa; chủ tướng Trần Trung Lập bị
bắt, còn anh em thì tản lạc, người trốn vào rừng, người vượt qua biên giới Trung
Hoa, tiếp tục hoạt động nhưng bị Việt Cộng lợi dụng Tổ chức, tuyên truyền rồi
trở thành thành viên của Việt Cộng.

Ðảng Duy Dân do Lý Ðông A khởi xướng.
Năm 1940-1945: Trước khi người Nhật vào Ðông Dương để hưởng ứng với
Trục Bá Linh – Ðông Kinh – La Mã thì tại Việt Nam đã nhóm lên đảng Ðại
Việt Dân Chính do ông Nguyễn Tường Tam và nhiều bạn trí thức, công chức
cùng sinh viên tổ chức tại Bắc Việt. Công việc buổi đầu lan rộng, có nhiều vẻ
khả quan. Chủ trương của Ðại Việt Dân Chính là lợi dụng người Nhật để giải
phóng cho Việt Nam theo như lời tuyên ngôn của Nhật trong chương trình Ðại
Ðông Á, nhưng rồi cũng không thành đạt.
Khi quân đội Nhật kéo vào Lạng Sơn thì thời cuộc quốc tế không còn lợi cho
họ. Thực dân Pháp khôn khéo, mềm dẻo, chịu lép vế trước Ðại Tướng Nishihara
nên thái độ của người Nhật thay đổi ngay. Thừa dịp đó người Pháp đánh phá,
liền cho bắt các đảng viên của Ðại Việt Dân Chính. Ông Nguyễn Tường Tam
trốn thoát sang Trung Hoa, các đồng chí bị bắt với 30 người bị đầy tại trại an trí
Vụ Bản Hòa Bình, trong số đó có (Nguyễn Gia Trí, Hoàng Ðạo, Trần Văn Lư,
Nguyễn Văn Toản v.v…) Nhóm Ðại Việt Dân Chính của ông Nguyễn Tường
Tam tan rã. Trong nước nẩy thêm nhóm khác thân Nhật, diệt Pháp, lấy tên Ðại
Việt Quốc Xã do lãnh tụ Nguyễn Văn Tiếu và các ông Hà Châu, Nguyễn Ðăng
Ðệ, Trương Ðình Di, Ðặng văn Hinh tiếp tục nhưng cũng không đạt được ý
nguyện.
Năm 1941, Ðội Cung thừa dịp bên chánh quốc Pháp rối ren, thua trận Thế
Chiến II, ông thống xuất anh em Bảo An Binh ở đồn Ðô Lương (Nghệ An) giết
viên Giám Binh Pháp và chiếm giữ đồn ấy.
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Ông Ðội Cung định xuất quân bất ngờ, tấn công chớp nhoáng đánh lấy tỉnh
Nghệ An vì trong trại Giám Binh đã có bạn đồng chí hẹn hò nội ứng. Nhưng khi
đến nơi, không may chính ông bị quân Pháp tập kích hạ sát. Nhân sĩ Nghệ An
thương ông anh dũng, có tinh thần chống Pháp nên làm bài văn tế rất thống
thiết, ca ngợi sự hy sinh của Ông.
Năm 1943-1944: Có thêm Việt Nam Ái Quốc Ðảng của các ông Nguyễn Xuân
Chữ, Vũ Ðình Duy và Lê Toàn nhưng cũng không gây được tiếng vang.
Năm sau, có Dân Chủ Ðảng của ông Dương Ðức Hiền, Vũ Ðình Hòe, Phan Mỹ
v.v… nhưng hoạt động của Dân Chủ Ðảng không có thành quả tuy rằng có
nhiều trí thức tham gia, rồi cũng bị Hồ Chí Minh lợi dụng làm bình phong.
Hồ Chí Minh đã thành công trong việc cướp công cách mạng chống Pháp của
toàn dân Việt Nam.
Trong 87 năm, từ 1858 đến 1945, nước Việt Nam bị mất chủ quyền, dân Việt
Nam bị Pháp đô hộ sống cuộc đời đau khổ, nhục nhã thì cũng trong 87 năm đó
thực dân Pháp cũng đã chịu bao nhiêu nhọc nhằn thiệt hại nhiều nhân mạng, bối
rối trong việc đặt nền cai trị trên đất nước Việt Nam.
Ðến cuộc đảo chánh mồng 09-3-1945 thì có Ðại Việt Quốc Gia Liên Minh của
Nguyễn Xuân Mai, Bùi Như Uyển, Ngô Thúc Ðịch, Nguyễn Thế Nghiệp,
Nguyễn NgọcSơn, Nhượng Tống v.v… Nhưng không đảng nào mạnh và khéo
tổ chức cho nên sau khi Nhật Bản đầu hàng thì Việt Minh (tức Cộng Sản Ðông
Dương) đã lợi dụng sự hy sinh xương máu và lòng yêu nước của toàn dân Việt
Nam, chụp ngay cơ hội cướp chính quyền tại Hà Nội, ngày 19-8-1945, với danh
xưng Mặt trận Việt Minh
Tại Huế, ngày 24-8-1945, vua Bảo Ðại thoái vị. Qua hành động thoái vị của vua
Bảo Ðại là một “thảm họa” cho các nhà cách mạng yêu nước không Cộng sản
nói riêng và cho cả dân tộc Việt Nam nói chung. Việc thoái vị của vua Bảo Ðại
lại là một “thắng lợi” của Hồ Chí Minh (sẽ trình bày rõ ở Chương sau – Nói về
các nhà lãnh đạo quốc gia)
Qua ngày 02-9-1945, Hồ Chí Minh tuyên bố thành lập nước Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hòa là cái bình phong để Hồ Chí Minh tiếp tục làm tay sai cho Cộng sản
Quốc tế.
Cuộc chiến chống Pháp, lúc lòe ra khói lửa, lúc âm như hòn than phủ một lớp
tro, có cơ hội lại bùng ra. Ðó là một sự trạng đã kéo dài trong giai đoạn hơn 80
năm giữa nhân dân Việt Nam và thực dân Pháp.
Trong thời gian thực dân Pháp đô hộ nước ta, kể từ 1858 đến 1945, vua chúa,
quan lại, sĩ phu, trí thức tân học, binh sĩ cho đến người bình dân Việt Nam đã kế
tiếp nhau đấu tranh không ngừng chống ngoại xâm bằng đường lối võ trang hay
chính trị Cách mạng để giành lại độc lập cho Tổ Quốc, tự do hạnh phúc cho
toàn dân.
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Từ Trương Ðịnh, Nguyễn Trung Trực, Thủ Khoa Huân, Thiên Hộ Dương, Phan
Tôn, Phan Liêm đến Phan Ðình Phùng, Tôn Thất Thuyết, Trần Cao Vân, Thái
Phiên, Ðinh Công Tráng, Nguyễn Thiện Thuật, Hoàng Hoa Thám, Phan Bội
Châu, Phan Chu Trinh, Lương Văn Can, Nguyễn Ngọc Quyến, Ðào Nguyên
Phổ, Trịnh Văn Cấn, Tạ Thu Thâu, Nguyễn An Ninh, Nguyễn Thái Học,
Nguyễn Khắc Nhu, Ký Con, Cô Giang v.v… không làm sao kể xiết, người này
chết, kẻ khác xông lên, phong trào này bị dập tắt, mặt trận, đảng phái khác mở
ra liên tục quyết chiến với kẻ thù không thẹn với tiền nhân anh hùng, liệt nữ từ
Bắc thuộc đến thời đại lịch triều, để lại gương sáng cho hậu thế soi theo.
Dân tộc Việt Nam là dân tộc anh hùng. Trải qua bao thời đại chống ngoại xâm
Tống ở thế kỷ 10-11, Nguyên ở thế kỷ13, Minh ở thế kỷ 15, Thanh ở thế kỷ 18,
dân tộc Việt Nam anh hùng thường ở thế yếu chống mạnh, số ít đánh nhiều
nhưng vì có chính nghĩa nên cuối cùng vẫn giành được độc lập, tự do.
Thật vậy, trong công cuộc quyết chiến chống Pháp, tuy khí giới ít ỏi, thô sơ,
quân lính hạn hẹp, lương thực thiếu thốn, hoàn cảnh kém thuận lợi nhưng các
phong trào khởi nghĩa, các cuộc vận động chính trị đã làm cho thực dân Pháp
phải trả giá rất đắt mà chưa bao giờ nền cai trị của chúng được ổn định.
Cuộc đấu tranh liên tiếp hơn 80 năm, xuất hiện nhiều phương thức, tùy thời tiến
triển, không một sắc thái nào, không một phương pháp nào mà chẳng có.
Về quân sự, thoạt tiên nghĩa sĩ Trương Công Ðịnh và Văn Thân trong Nam nối
tiếp dấy binh kháng Pháp bằng tấm vông, dần dà ra đến Trung Bắc. Cuộc đấu
tranh quân sự của ta mỗi ngày một tiến bộ hơn. Những trận Ba Ðình, Bãi Sậy,
Hương Khê, Yên Thế, Thái Nguyên, Tà Lùng, Yên Báy, Ðô Lương v.v… kế
tiếp nhau phát khởi chứng tỏ cuộc chiến đấu của dân tộc ta không thể xem
thường, nhất là đối với chiến lũy Ba Ðình, năm 1887 Pháp điều động một lúc
hơn bốn nghìn (4,000) quân và vây đánh hàng bao nhiêu tháng mới phá nổi căn
cứ của Nghĩa Quân Phan Ðình Phùng.
Về ngoại giao, bước sang đầu thế kỷ này, các nhà Nho khởi xướng Phong trào
Duy Tân, sang Trung Hoa, sang Nhật ngoại giao cầu viện mở ra phong trào
Ðông Du; thanh niên được xuất ngoại du học rất đông. Ảnh hưởng của phong
trào ấy, bắt buộc chính quyền thực dân phải bỏ “chính sách ngu dân” mà lần hồi
mở mang việc học tập.
Ngay dưới triều Tự Ðức đã có những nhân sĩ ái quốc như ông Bùi Viện tự động
sang Mỹ ngoại giao vì mục đích chính trị, hay ông NguyễnTư Giản dâng sớ xin
bí mật ngoại giao với Ðức để họ kềm chế bớt thế lực Pháp bành trướng ở Việt
Nam.
Về phong trào vận động học sinh và dân chúng, nhiều người tưởng đâu nước ta
sau 1925 trở đi, mới phát khởi phong trào ấy, sự thật từ 1885 đã có phong trào
học sinh ái quốc nhóm lên rồi: mấy nghìn sĩ tử tại trường thi Hương ầm ầm phá
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trường đi ra, bỏ thi khi nghe tin kinh thành thất thủ.Từ năm 1908, ở nhiều tỉnh
Trung Bộ hàng ngàn người kéo đi tranh đấu đòi giảm bớt sưu thuế.
Cuộc tranh đấu của dân tộc Việt Nam trải qua hơn 80 năm, đã diễn ra dưới
nhiều hình thức: văn hoá, lao công, báo chí, kinh tế, lập Hội hoạt động v.v…
Mặt nào cũng có người đứng ra gây nên phong trào tranh đấu và chấp nhận hy
sinh.
Bước sang đầu thế kỷ này, các nhà Nho miền Bắc và miền Trung tổ chức nhiều
hiệu buôn, nhiều cơ sở kỹ nghệ. Ðối với chính sách thực dân Pháp đó cũng là
một cái tội vì thế mà các nhà Nho đều bị bắt và bị án đi đầy. Với sự nhận định
thời thế mới, với sự hiểu biết mới, khuynh hướng đấu tranh kinh tế dưới hình
thức công thương của đồng bào ta mỗi ngày phát triển một nhiều, mục đích là
muốn tranh đoạt về cho Tổ Quốc những quyền lợi kinh tế hầu hết ở trong tay
ngoại nhân nắm giữ. Công việc hoạt động và sự nghiệp kinh tế của những nhà
có óc kinh doanh lớn lao như Bạch Thái Bưởi, Nguyễn Văn Thu, Nguyễn
Thiều, Cai Ba Thục v.v… không thể nào không được ghi vào lịch sử dân tộc
tranh đấu.
Chọi với chế độ thực dân có sức mạnh gấp trăm gấp nghìn, chủ nghĩa Quốc Gia
Dân Tộc Việt Nam luôn sôi nổi trong tấm lòng yêu nước và phát xuất ra những
hành động tranh đấu giành lại chủ quyền cho Tổ Quốc.
Trong hơn 80 năm, nước Pháp đã không dập tắt được phong trào đấu tranh
giành độc lập mà còn làm cho phong trào càng ngày càng sôi nổi thêm, vững
chắc thêm và cuối cùng phải đi tới kết quả tất yếu, đúng theo trào lưu thế giới và
dân nguyện Việt Nam: Pháp phải rời khỏi Việt Nam. Không may cho dântộc và
quê hương Việt Nam là Hồ Chí Minh xuất hiện đã cướp hết công lao tranh đấu
đó để áp đặt một chế độ Cộng Sản phi nhân, phi nghĩa. Dân tộc Việt Nam lại
phải tiếp tục tranh đấu chống Cộng sản thêm một lần nữa, và cuộc chiến Quốc
Cộng do Cộng sản gây ra kéo dài đến năm 1975. Kết quả Cộng sản đã dùng mọi
thủ đoạn thu tóm Việt Nam và đưa đẩy quê hương, dân tộc Việt Nam vào cảnh
lầm than, nghèo đói, lạc hậu và chậm tiến. Tất cả những gì cao quí của dân tộc
Việt Nam đều bị Cộng sản phá nát, từ phong tục, văn hóa, xã hội, kinh tế
…vvv…
Kết cuộc Việt Nam xếp vào hàng các quốc gia lạc hậu, nghèo khổ nhất trên thế
giới. Ðất nước Việt Nam điêu tàn – Dân tộc Việt Nam bất hạnh chỉ vì Hồ Chí
Minh xuất hiện.
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Giai Đoạn 3 : Từ Năm 1945 – 1954
Hồ Chí Minh Cướp Quyền, Gây Tai Họa Cho Đất Nước Và Dân Tộc
Qua thời gian dài chịu nhục, chịu đựng sự cai trị của thực dân Pháp, của phong
kiến qua các triều đại vua chúa Việt Nam. Toàn dân Việt Nam mong chờ có một
cơ hội vùng lên để giành lại độc lập cho nước nhà, và tự do, hạnh phúc cho dân
tộc.
Người ta nghĩ rằng Nhật đánh Pháp sẽ đem lại cơ hội tốt cho người Việt Nam
qua lời tuyên bố của Nhật trong chương trình Ðại Ðông Á.
Nhưng rồi các Tổ chức thân Nhật, chống Pháp của người Việt cũng bị Nhật
phản bội, bỏ rơi làm mồi cho Pháp khủng bố, đàn áp, dẫn đến tan vỡ và gây
nhiều tan thương cho các nhà yêu nước.
Nhà cầm quyền Trung Hoa (Quốc Dân Ðảng), nơi tạm dung thân của các nhà
cách mạng Việt Nam không Cộng sản cũng không tận tình hỗ trợ cho Việt Nam
Quốc Dân Ðảng và các Ðoàn thể, Tổ chức của người Việt yêu nước. Trong lúc
đó, Trung Cộng lại hỗ trợ cho Hồ Chí Minh với tinh thần Quốc tế Cộng sản.
Trận đói kinh hoàng có hàng triệu người Việt Nam chết đói năm 1945 cũng do
bọn Pháp, bọn Nhật gây ra.
Thảm trạng của nạn chết đói càng làm cho người Việt Nam nhận thức rằng
không giải trừ được họa ngoại bang thống trị thì dân tộc còn phải gánh chịu
nhiều đau thương…!
Lòng căm phẫn tột cùng trước khổ nạn ngoại xâm là một nguyên do chính khiến
người dân Việt Nam phải dấn thân vào con đường “Cách mạng giải phóng dân
tộc”, nên người dân Việt không cần biết rõ là do ai lãnh
Chính vì vậy, Hồ Chí Minh đã “đại thắng” nhờ có đủ
yếu tố thuận lợi bất ngờ của tình thế.
Bất hạnh thay, cái “đại thắng” của Hồ Chí Minh nó lại là nguyên nhân của sự
“đại họa” mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu kể từ ngày 19-08-1945 cho mãi
đến ngày nay (Năm 2008, khi hoàn tất Thiên Tài liệu Lịch sử nầy).
Hãy bình tĩnh, vô tư và thận trọng để rút ra những bài học lịch sử cho các thế hệ
mai sau lấy đó làm kinh nghiệm. “Giữ nước và Dựng nước”.
Vì thế, người viết quyển sách nầy dành nhiều thì giờ tra cứu, tham khảo các tài
liệu hiện có ở các thư viện, các sách, báo, những bài tham luận, tham khảo,
chuyên kể lại những điều “Mắt thấy Tai nghe” của nhiều cán bộ đã về hưu, đã
ly khai đảng Cộng sản Việt Nam. Hoặc những bài viết phê bình, sự độc tài, độc
Ðảng và nhiều ý kiến xây dựng, quan tâm đến đất nước, đến dân tộc… Trong số
tài liệu đó: lên án Ðảng CSVN, lên án Hồ Chí Minh… Mới đây các tài liệu liên
quan đến Nhân văn Giai phẩm – Thanh trừng nội bộ Ðảng – Thuế Nông nghiệp
– Thương nghiệp – Cải cách ruộng đất – Ðánh tư sản – Tù cải tạo – Kinh tế mới
– Hợp tác xã – Thời kỳ đổi mới để tồn tại – Kinh tế thị trường theo định hướng
Xã hội Chủ nghĩa – Tình trạng xã hội – Giàu nghèo – Quốc nạn tham nhũng
v.v…
Ðể duy trì quyền lực, duy trì chế độ Xã hội Chủ nghĩa đảng Cộng sản lại tung ra
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: Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, duy trì chủ nghĩa Mac-Lenin.
Ðể độc giả thấy rõ, nhất là giới trẻ Việt Nam có đủ tài liệu suy xét, phê phán…
Người viết xin lần lược nêu các sự việc lớn mà Hồ Chí Minh đã thực hiện trên
đất nước Việt Nam từ khi cướp đoạtvà nắm lấy quyền hành từ năm 1945.
Hồ Chí Minh là một người thông minh, quyền biến, nhạy bén, đa mưu, lanh lợi,
đóng kịch tài tình… Nếu so sánh thì Hồ Chí Minh là người xuất sắc nhất trong
các nhà cách mạng Việt Nam. Nhưng tiếc thay, Hồ Chí Minh không đem tài
năng của mình để phục vụ cho quê hương, dân tộc Việt Nam, mà ngược lại Hồ
Chí Minh đã đem tài năng xuất chúng của mình phục vụcho Ðệ tam Quốc tế
Cộng sản. Quê
hương của Lenin (Nga Sô).
Qua quá trình hoạt động của Hồ Chí Minh đều nhắm vào mục đích duy nhất là
bành trướng chủ nghĩa Cộng sản. Các chủ trương, chính sách do Hồ Chí Minh
chỉ đạo áp dụng từ khi còn hoạt động tại Trung Quốc đến lúc cướp được quyền
hành lãnh đạo đất nước năm 1945 :
– Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ huy Việt Cộng, áp dụng kinh nghiệm và phương
pháp của Trung Cộng để dựng lên một chiêu bài “Mặt trận dân tộïc theo kiểu
Trung Cộng”.
– Qua sự hỗ trợ của Trung Cộng, Hồ Chí Minh đã tổ chức, huấn luyện các cán
bộ trọng yếu qua cái lò huấn luyện của Trung Cộng. Khi Pháp bại trận ở Châu
Âu, Nhật Bản đổ bộ lên Việt Nam và ủng hộ các thế lực người Việt thân Nhật,
chống Pháp. Tháng 9 năm 1940, trong cuộc xung đột ở Lạng Sơn giữa quân
Nhật và quân Pháp, Hồ Chí Minh chỉ thị cho các cán bộ Việt Cộng gia nhập
“Mặt trận dân tộc” trà trộn vào số người Việt do Nhật yểm trợ để chống Pháp.
– Tại Việt Nam, khi Nhật và Pháp đi đến chỗ thỏa hiệp,đình chỉ xung đột, thì
thế lực của phái thân Nhật cũng dần dầntan rã vì bị Nhật phản bội, bỏ rơi… Khi
phái thân Hoa trở nên có thế lực mạnh, Hồ Chí Minh lại chỉ thị cho Việt Cộng
kết hợp với thế lực thân Hoa (Trung Hoa) để mưu đồ chi phối và phân hóa thế
lực thân Hoa (như đã trình bày ở phần trước).
Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục lợi dụng lá cờ Ðộc lập Ðồng Minh Hội để tổ chức
“Mặt trận Việt Minh”. Hồ Chí Minh áp dụng những kinh nghiệm cùng cách
thức của Trung Cộng để hoạt động tại Việt Nam như Tổ chức của quần chúng,
phát triển vũ lực và căn cứ địa du kích.
– Từ khi chiến cuộc Thái Bình Dương bộc phát, hoạt động của các đảng cách
mạng Việt Nam tại Trung Quốc có chiều hướng phát triển và được sự hỗ trợ của
nhà cầm quyền Trung Quốc (Quốc Dân Ðảng . Lúc này Hồ Chí Minh cũng lén
sang Quảng Tây và bị nhà cầm quyền Trung Quốc bắt. Nhờ sự đấu tranh của
các Tổ chức không Cộng sản và sự che dấu tông tích Cộng sản của Hồ Chí
Minh.
– Tháng 9 năm 1943, Hồ Chí Minh được trả tự do. Nhờ sự khéo léo diễn kịch,
Hồ Chí Minh được gia nhập Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội và được
yểm trợ khi Hồ trở về Việt Nam hoạt động. Hồ Chí Minh và đồ đảng Việt Cộng
đã lợi dụng sự mâu thuẫn và xung đột lẫn nhau giữa Trung Quốc, Nhật Bản và
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Pháp tại Việt Nam để thao túng, khiến cho các đảng phái theo chủ nghĩa dân tộc
bị lu mờ.
– Thế lực Việt Minh phát triển nhờ sự xung đột giữa hai thế lực Pháp và Nhật,
nhất là biến cố ngày 9-3-1945. Quân Nhật lật đổ nền thống trị của Pháp tại Việt
Nam là một cơ hội thuận lợi cho sự phát triển của Việt Minh (Cộng sản).
Ðó là sự kiện quan trọng nhất đã giúp cho Hồ Chí Minh cơ hội cướp đoạt chính
quyền vào ngày 19 tháng 8 năm 1945.
– Trong mấy chục năm lưu vong, Hồ Chí Minh đã tiếp thu được những kinh
nghiệm đấu tranh ở các nước Cộng sản. Mỗi hành động của Hồ Chí Minh đều
nhằm phục vụ cho ý đồ của mình nên Hồ Chí Minh thường nắm phần chủ động
trong mọi tình huống, bất cứ điều gì thích hợp với nhu cầu của Hồ Chí Minh,
Hồ Chí Minh sẽ không ngần ngại lợi dụng mọi cơ hội để kết hợp và tranh thủ
nắm lấy. Ngược lại bất cứ cái gì làm trở ngại cho sự phát triển thế lực, Hồ Chí
Minh sẽ dùng mọi thủ đoạn thâm độc, gian ác để bài trừ hoặc tiêu diệt đối
phương tận gốc.
Bởi vậy, mỗi một hành động của Hồ Chí Minh đều chứng tỏ Hồ Chí Minh là
một người cơ hội chủ nghĩa, chỉ biết lấy sự sinh tồn, lợi hại của bản thân mình
làm mục tiêu chính – nói rõ hơn là phục vụ cho mục tiêu mà Hồ Chí Minh đã
chọn…
Ngày 6 tháng 8 năm 1945, Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima hàng vạn
người Nhật ra tro bụi. Dân Nhật chưa hoàn hồn thì quả bom nguyên tử thứ hai
đã rơi xuống Nagasaki. Quân đội Liên Xô tiến công vào Mãn Châu. Hạm đội
Mỹ đã gần tới bờ biển Nhật, sửa soạn đổ bộ lên đất liền… Ðế quốc Nhật lâm
vào đường cùng nên ngày 15
tháng 8 năm 1945, Thiên Hoàng Nhật tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Quân
Nhật khắp nơi đều phải hạ khí giới.
Thế chiến thứ II chính thức kết thúc.
Nhưng tình hình rối ren, phức tạp tại Việt Nam lại bắt đầu mở màn bởi sự xuất
hiện của Hồ Chí Minh.
Việt Minh hoạt động ráo riết, ra sức tuyên truyền với khẩu hiệu “Chống Pháp,
chống Nhật, giành Ðộc lập” Việt Minh còn xuyên tạc với luận điệu “Ðại Việt
Quốc Gia Liên Minh” hợp tác với Nhật và cho rằng Ðại Việt đồng nghĩa với
phát xít Nhật.
Việt Minh vội vã lập các Ủy ban với chiêu bài “Ủy ban Nhân dân Cứu quốc”
các địa phương gần Hà Nội.
A12. Hồ Chí Minh cướp chính quyền.
Tại Hà Nội có một cuộc biểu tình do các Công chức tổ chức trước Nhà Hát Lớn,
lúc 15 giờ ngày 17 tháng 8 năm 1945, trời kéo cơn mưa, nhưng có hàng vạn
công chức đã sắp thành đoàn đứng chật đường Paul Bert, kéo dài suốt xuống
Hàng Trống. Dân chúng tới xem, chen chúc trên các ngả phụ cận, Bobillot và
Amiral Courbet.
Trên bao-lơn Nhà Hát, cờ vàng ba vạch gãy Quẻ Ly được từ từ kéo lên, trong
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điệu đồng ca vang dội “Tiếng gọi Thanh niên…”, sau đó trên loa phát thanh
“Mặt trời tỏ, một niềm vui”… Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để mừng cho
chủ quyền đã thâu hồi trọn vẹn và hoan hô:
– Hoan hô: “Chính phủ Trần Trọng Kim”…
– Hoan hô: “Việt Nam độc lập muôn năm”.
– Hoan hô: “Việt Nam muôn năm”.
Lại xen kẽ có tiếng hoan hô: Việt Minh.
Nhưng đa số vẫn mãi hô to:
– Hoan hô: “Việt Nam độc lập muôn năm”.
Rồi đoàn biểu tình chuyển bước tuần hành qua nhiều đường lớn, nhưng mỗi lúc
có những tiếng hô lạ tai (hoan hô Việt Minh) khi nãy lại được gào thét nhiều
hơn. Tới ngã Sáu cửa Nam, vài người áo cộc, quần đen, chắc chắn không phải là
Công chức, vừa chạy vừa phất lá cờ đỏ ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh,
người khác giơ khẩu súng lục bắn chỉ thiên như để thị uy, Anh em hãy cùng tôi
hô: “Mặt trận giải phóng muôn năm”. Mọi người ngơ ngác hoảng sợ rồi cũng
hô: “muôn năm”. Mãi cho đến khi giải tán vào khoảng sáu, bảy giờ chiều cùng
ngày.
Sau cuộc biểu tình chiều qua (17-8-1945), trên đường phố Hà Nội, có nhiều
truyền đơn và có nhiều người đi từng nhà bảo: “Quân giải phóng đã về, treo cờ
đỏ sao vàng để đón tiếp”. Họ đưa cho cả cờ giấy nên sáng nay có rất nhiều nhà
treo cờ. Lúc này, hàng trăm người đủ mọi giới và các tuổi tác, xông vào Bắc Bộ
Phủ vừa reo hò, vừa hô to: “Ðả đảo Phát Xít, hoan hô Giải phóng,” và phá
phách đồ đạc, đập tan cửa kính, v.v… Không thấy Khâm Sứ đâu cả, có lính
canh, nhưng lính không dám bắn. Lính Nhật cầm súng đứng gác bên nhà băng
Ðông Dương cũng chỉ nhìn trơ như tượng gỗ, không can thiệp.
Ý đồ cướp chính quyền tại Hà Nội của Việt Minh đã thấy rõ: Việt Minh đã cho
người đến vận động Khâm sai Phan Kế Toại và Bác sĩ Nguyễn Xuân Chữ. Ðồng
thời Việt Minh cũng đã dụ được đa số Bảo An Binh theo Việt Minh.
Dưới mắt đa số người dân chỉ thấy Việt Minh là một Tổ chức cách mạng có
tiếng tăm, có hoạt động.
Về phía các Ðảng phái Quốc gia:
– Ðại Việt Quốc Gia Liên Minh.
– Việt Nam Quốc Dân Ðảng.
– Ðại Việt Quốc Dân Ðảng…
Cũng đã họp khẩn cấp để đối phó với tình hình đang biến chuyển, nhưng ý kiến
phân vân, lưng chừng không đi tới được một quyết định chung để đối phó với
tình thế phức tạp, hiểm nguy đang xảy ra tại Hà Nội.
– Một Tổ chức chủ trương lợi dụng quân đội Nhật để chiếm lấy quyền hành
ngay tại Hà Nội.
– Một Tổ chức thì phản đối vì làm như vậy sợ Ðồng Minh nghi ngờ, không thừa
nhận.
– Một Tổ chức tin rằng Phan Kế Toại và Nguyễn Xuân Chữ sẽ giữ vững được
quyền lực và Việt Minh không đủ sức để đảo chánh cướp quyền.
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– Còn có người lạc quan, cho là dù Việt Minh có cướp được quyền cũng không
thành vấn đề lớn, vì lực lượng của Việt Minh không có bao nhiêu. Nếu họ làm
sai trái, ta sẽ vận động nhân dân truất họ đi. Hơn nữa, quân Trung Hoa sắp tới
tiếp thu đầu hàng của Nhật. Việt Minh sẽ gặp khókhăn với Trung Hoa Quốc
Dân Ðảng.
– Một số người lại cương quyết hành động để giữ lấy chính quyền. Có chính
quyền mới có Bảo An Binh, không sợ Việt Minh đảo chánh. Nếu để Việt Minh
nắm lấy quyền lực thì sẽ gặp nhiều khó khăn vô cùng, nên đã cử ngay Ông Phan
Trâm đến liên lạc với Bảo An Binh. Nhưng Việt Minh đã nhanh tay hơn giữ lấy
lực lượng Bảo An Binh.
Kết cuộc là các Ðảng phái Quốc gia không có hành động cương quyết và kịp
thời, để lỡ mất cơ hội ngàn năm một thuở… cho nên Việt Minh mới thừa cơ lợi
dụng lòng tin của dân chúng và thái độ thụ động của chính phủ Trần Trọng Kim
và vua Bảo Ðại, phát động cuộc biểu tình và tuần hành ngày 19 tháng 8 năm
1945 để cướp chính quyền.
Sự kiện này Việt Minh (Cộng sản) vẫn gọi là “Cách mạng tháng Tám”.
Nhưng thực chất có phải là một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, giành được
độc lập trong tay hai đế quốc Pháp và Nhật hay không? Ðảng Cộng sản lớn
tiếng tuyên truyền từ trước đến nay gọi là “Cách mạng tháng Tám”, có đúng hay
không?
Khách quan nhìn vào khía cạnh lịch sử, gạt bỏ lối nhìn Ðảng phái thiên kiến mà
nhận xét, thì cái gọi là “Cách mạng tháng Tám”, chỉ là một cuộc đảo chánh và
cuộc đảo chánh này đã đưa đến một chế độ chuyên chế độc tài gây tai họa cho
quê hương, cho dân tộc, một thời kỳ bi đát hơn nửa thế kỷ, đến nay vẫn chưa kết
thúc.
Ngày 19-8-1945, không phải là một cuộc cách mạng giành được độc lập, vì lúc
đó Pháp đã bỏ chạy, Nhật đã đầu hàng. Chính phủ Trần Trọng Kim – Bảo Ðại là
cơ cấu quản trị đất nước, dân tộc Việt Nam đã được độc lập thật sự không phải
vì Việt Minh cướp được quyền hành trong tay Phan Kế Toại, Nguyễn Xuân Chữ
mà Việt Nam mới có độc lập. Người ta có thể cho rằng Bảo Ðại – Trần Trọng
Kim vốn là bù nhìn của Pháp, của Nhật, nhưng lúc Nhật đầu hàng, chính phủ đó
có tự do hành động, có quân đội… Chỉ vì tự cho mình là yếu kém nên mới
khiếp nhược mà nhường quyền lực cho Việt Minh. Chỉ có thế thôi !
Nếu không có Hồ Chí Minh (Cộng sản) xuất hiện, Trần Trọng Kim can đảm
cầm quyền sau khi Nhật đầu hàng thì Việt Nam vẫn giành được độc lập. Xương
máu người dân Việt Nam không bị phí phạm từ năm 1945 đến năm 1975.
Bất hạnh cho dân tộc là:
* Hồ Chí Minh xuất hiện.
* Chính phủ Trần Trọng Kim khiếp nhược nhường quyền cho Việt Minh.
* Vua Bảo Ðại vội vàng thoái vị một cách thiếu suy nghĩ!
(Sẽ trình bày rõ ở chương sau về các nhà lãnh đạo quốc gia)
Ðiều vừa nêu trên là xác thực qua việc ngày 25 tháng 8 năm 1945. Bảo Ðại
trịnh trọng trao Quốc Ấn, Quốc Kiếm cho đại biểu của Việt Minh là Trần Huy
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Liệu và Cù Huy Cận. Hoàng đế Bào Ðại trở thành “Công dân Vĩnh Thụy” ! Thế
là kết thúc chế độ Quân chủ của Hoàng triều Nhà Nguyễn.
Không còn một trở lực nào trong việc cướp lấy chính quyền, nhưng trước nguy
cơ Ðồng Minh sẽ nhập Việt – Việt Minh ráo riết và cấp tốc chuẩn bị thành lập
một Chính phủ Lâm thời với mục đích củng cố quyền lực và cũng để có quyền
ăn nói với quốc tế, nhất là Ðồng Minh dù là Tàu, Mỹ hay Anh trước một sự đã
rồi.
Trên báo chí có đăng danh sách một Chính phủ mới ra đời gồm có những tên và
chức vụ như sau:
* Hồ Chí Minh, Chủ tịch kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao
* Võ Nguyên Giáp Bộ trưởng Nội Vụ
* Chu Văn Tấn Bộ trưởng Quốc Phòng
* Phạm Văn Ðồng Bộ trưởng Tài Chánh
* Nguyễn Mạnh Hà Bộ trưởng Kinh Tế
* Lê Văn Hiếu Bộ trưởng Lao Ðông
* Dương Ðức Hiền Bộ trưởng Thanh Niên
* Ðặng Thái Mai Bộ trưởng Giáo Dục
* Vũ Trọng Khánh Bộ trưởng Tư Pháp
* Ðào Trọng Kim Bộ trưởng Giao Thông Công Chánh
* Phạm Ngọc Thạch Bộ trưởng Y Tế
* Nguyễn Văn Tố Bộ trưởng Xã Hội
* Trần Huy Liệu Bộ trưởng Tuyên Truyền
* Cù Huy Cận Bộ trưởng Không Bộ
* Nguyễn Văn Xuân Bộ trưởng Không Bộ
Nhìn danh sách chính phủ, chẳng có nhân vật nào trong Ðảng phái Quốc gia.
Thế mà Hồ Chí Minh lại dùng xảo thuật che dấu tông tích Cộng sản để đánh lừa
quần chúng. Khi cho công bố chi tiết các Ðảng phái của các nhân vật trong
chính phủ đăng trên tờ báo Ðộc Lập : “Cơ quan tuyên truyền, tranh đấu, nghị
luận của Việt Nam Dân Chủ Ðảng trong Mặt Trận Việt Minh” lại loan tin :
“Ngày Ðộc Lập đã thu hút 50 vạn dân Thành phố Hà Nội quanh vườn hoa Ba
Ðình”. Ngoài ra còn đăng danh sách của “Chính phủ Quốc gia Liên hiệp kết
tinh của sự đoàn kết và thống nhất” như sau:
* Hồ Chí Minh thuộc “Ðảng Quốc gia”
* Võ Nguyên Giáp “Văn hóa Cứu quốc”
* Trần Huy Liệu “Ðảng Cộng sản”
* Lê Văn Hiến “Ðảng Cộng sản”
* Dương Ðức Hiền “Ðảng Dân chủ”
* Nguyễn Văn Xuân “Quốc Dân Ðảng”
* Phạm Văn Ðồng “Không Ðảng phái”
* Nguyễn Văn Tố “Không Ðảng phái”
* Phạm Ngọc Thạch “Không Ðảng phái”
* Ðào Trọng Kim “Không Ðảng phái”
* Nguyễn Mạnh Hà “Không Ðảng phái”
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* Vũ Trọng Khánh “Không Ðảng phái”
* Chu Văn Tấn “Dân tộc Thiểu số”
Người ta thắc mắc vì không biết Hồ Chí Minh là ai ? Một số đoán rằng Hồ Chí
Minh là Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ Ðảng Cộng sản, đã từng bị Pháp truy nã nhiều
lần. Lại có nhiều người bảo là không đúng, vì Nguyễn Ái Quốc đã bị ho lao và
chết trong đề lao tô giới Pháp ở Thượng Hải. Bàn tán xôn xao về sự xuất hiện
của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời là Hồ Chí Minh. Nên có người lại nói như xóa
đi sự bàn tán: “Cần gì phải băn khoăn ? Anh thợ hồ Hitler trước năm 1932 thì
danh tiếng gì ? Bất kỳ ai, nắm được chính quyền là hơn người rồi. Chỉ e ngại
Ông ta là “Cộng sản” thì nguy hại cho dân tộc, cho đất nước…”. Ðó là sự quan
tâm của một số người hiểu biết. Còn nói chung, dân chúng thì đa số chẳng quan
tâm. Ai giành được độc lập là hoan hô và ủng hộ, không cần biết người đó là ai
?
Nhờ sự căm thù thực dân Pháp, quân phiệt Nhật của dân chúng mà Việt Minh
đã lợi dụng để huy động được sự ủng hộ của toàn dân Việt Nam.
Báo chí, truyền đơn hô hào rằng: “Dân chúng đi dự lễ tuyên thệ, ra mắt của
Chính phủ Lâm thời vào ngày 2 tháng 9 năm 1945 tại Quảng trường Ba Ðình –
Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên Ngôn Ðộc Lập…”
Ðến giờ phút này, Hồ Chí Minh đã đạt được sự thành công, thắng lợi. Sau bao
năm lăn lộn hoạt động từ ngày xuống tàu tại Bến Nhà Rồng, Sàigon và nay làm
Chủ tịch Nhà Nước có tên là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
Nhưng bất hạnh thay cho người dân Việt Nam. Ngày này 2-9-1945 là ngày đánh
dấu thoát được Ðế quốc Thực dân Trắng (Pháp) và cũng chính ngày này đặt
nước Việt Nam vào tay Ðế quốc Ðỏ (Liên Xô).
Những hành động mở màn
Nhiều người trong guồng máy chính quyền mới đã có ý phân chia “giai cấp…”.
Không thành thực đối với những người chỉ có tư tưởng quốc gia, dân tộc, không
muốn phục thiện mà chỉ đòi người ta phục tòng, khuynh hướng độc đoán đã thể
hiện.
Hà Nội, những ngày đầu tháng 10-1945, một sự kiện đặc biệt lôi cuốn người Hà
Nội chú ý. Tòa nhà ở góc đường Quan Thánh và phố Hàng Bún đặt một cái loa
lớn, ngày nào cũng ra rả lớn tiếng hô hào độc lập, tự do, dân chủ… Chỉ trích
chính sách độc tôn của chính phủ Hồ Chí Minh. Có rất đông người hiếu kỳ
đứng nghe trên hè phố, đa số là
công chức, giới trí thức, trung lưu, thương mại, đủ từng lớp dân chúng đều quan
tâm đến vấn đề nầy.
Trong tòa nhà đó lại có những Vệ Binh mặt quần áo màu đen, trong đó có cả nữ
binh. Ðó là Trụ sở của Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội, gọi tắt là “Việt
Cách”.
Việt Nam Quốc Dân Ðảng gọi tắt là “Việt Quốc” cũng đã có Trụ sở ở Trường
Tiểu học Ðỗ Hửu Vị (Cơ sở này là nơi đóng binh của Nhật trước đây). Tại đây
cũng có toán Vệ sĩ mang súng canh phòng. Trên thực tế đây là Trụ sở của ba
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Ðảng (Việt Nam Quốc Dân Ðảng – Ðại Việt Quốc DânÐảng – Ðại Việt Dân
Chính).
Có phát hành báo, truyền đơn… Chính phủ Hồ Chí Minh ra lệnh cấm ra báo.
Hai bên đã đấu khẩu dữ dội với lý lẽ rõ ràng nên chính phủ Hồ Chí Minh phải
nhượng bộ và hủy bỏ lệnh cấm ra báo. Nhưng lại áp dụng thủ đoạn hèn hạ như
tịch thu và hăm dọa những đứa trẻ đi bán báo.
Hà Nội đang xẩy ra thảm cảnh khủng bố, đe dọa, tình hình bất ổn… Một số
người quốc gia có lập trường chống Chính phủ Hồ Chí Minh (Cho rằng Hồ Chí
Minh là Cộng sản) đã bị bắt cóc, hay đột ngột mất tích. Thỉnh thoảng lại nghe
có tiếng súng nổ…
Chính phủ Hồ Chí Minh thực sự cũng đang ngồi trên đống lửa. Sự chống đối
không phải chỉ xẩy ra ở Miền Bắc. Ngay cả Miền Trung, Miền Nam đều có
những Lực lượng Cách mạng Quốc gia chống đối.
Tại Miền Nam có nhiều nhóm dân quân không chịu sự chỉ huy của Việt Minh.
Ðệ Tam Sư đoàn do ông Nguyễn Hòa Hiệp, Ðảng viên Việt Nam Quốc Dân
Ðảng, Chỉ huy là một Lực lượng đáng kể và đã đối đầu trong nhiều trận lớn với
quân Pháp, nay cũng chống lại Việt Minh.
Quân Ðồng Minh sẽ vào Việt Nam tước khí giới của quân Nhật (Quân Tàu
Miền Bắc, quân Anh Miền Nam và lấy vĩ tuyến 16 làm giới tuyến Nam – Bắc).
Quân Trung Hoa vào Miền Bắc
Tướng Lữ Hán, Chỉ huy hai mươi vạn quân từ Vân Nam vào Miền Bắc để giải
giáp quân Nhật và một đơn vị do Tướng Tiêu Văn chỉ huy từ Quảng Tây vào,
thi hành mật lệnh của Trùng Khánh (Tưởng Giới Thạch) kín đáo giúp đỡvào
việc thành lập một chính quyền Quốc Gia Việt Nam do những nhà cách mạng
chống Cộng, thân Trùng Khánh. Nên giả thử quân đội Trung Hoa vào Miền Bắc
sớm vài tuần, có lẽ tình hình Việt Nam sẽ đi hướng khác có lợi cho phe Quốc
Gia không Cộng sản. Hồ Chí Minh không thể cướp chính
quyền được một cách dễ dàng như nêu trên.
Thực tế khi quân đội Trung Hoa vào Việt Nam chẳng những không đem lại cho
phe Quốc gia chống Cộng sản, mà còn gây ảnh hưởng bất lợi cho các nhà Cách
mạng Việt Nam qua những sự thật đã xẩy ra:
Khi quân Trung Hoa tiến vào Hà Nội thiếu hẳn oai phong, hùng tráng với áo len
bông, xù xù, xà cạp lỏng lẻo quấn bắp đùi ống sậy, dáng đi mệt mỏi và kỳ quái
nhất là theo đuôi mỗi đơn vị, lại khệ nệ vài người khiêng nồi, niêu, soong, chảo
lớn đường kính hơn một thước rưỡi. Ðồ nấu ăn thế nầy chắc các món ăn không
mấy “hẩu xực”.
Trông thấy lắm người gầy còm, ốm nhom, người Hà Nội lo lắng, sợ rằng Hà
Nội phải chịu đói khát thêm một lần nữa. Những người nầy ăn quá nhiều mà
khả năng ẩm thực thì có giới hạn ! Những bữa tiệc linh đình và liên tiếp tổ chức
để chào mừng các anh hùng Tàu đã thắng Nhật của Hoa Kiều tại Hội Quán và
các Tiệm Cao Lâu lớn đường Hàng Buồm. Các vị Tướng tá tha hồ thưởng thức
!
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Mỗi sáng sớm từng đoàn xe vận tải tới mua vội những đống chuối, đống rau quả
ở chợ Ðồng Xuân, chợ Hôm về chất đầy các cơ sở do Nhật chuyển lại. Những
nơi nầy sặc mùi xào nấu, pha mùi rác rưới hoặc thuốc phiện mà trước kia quân
Nhật chiếm đóng tuyệt nhiên không ai ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc như thế.
Hàng trăm, hàng ngàn con vịt khô ép bẹp, thường treo lên mốc ở các tiệm chạp
phô
biến mất mau lẹ trong vài tuần lễ qua.
Nhiều người ở Hà Nội, nhất là giới trẻ không chịu nỗi cảnh tồi tệ của một quân
đội ô hợp mà lại mang danh là đại cường quốc. Dù là bại trận nhưng quân đội
Nhật vẫn nghiêm chỉnh, giữ được kỷ luật quân đội hơn là quân Tàu rất xa.
Chính vì hình ảnh của quân Tàu khiến người ta lại ghét lây cả những nhân vật
Việt Nam thân Tàu. Do đó nên có câu nói: “Dựa vào ai, chớ dựa vào các ông
Vân Nam, Quảng Ðông, Tàu phù, Tàu ô thì quả là dại dột”.
Quân Tàu quá cần tiền nên vớ được cái gì là đem bán lấy tiền. Như thế trách gì
hạ cấp không ô hợp ! Tướng Lữ Hán, Tướng Tiêu Văn đã nhận nhiều tặng vật
của các phú thương Hoa Kiều bị buộc tội thân Nhật trong thời kỳ 1940- 1945 và
cả tặng phẩm của phía Việt Nam như bộ đồ hút thuốc phiện đúc toàn bằng vàng.
Một hành động trắng trợn của Tướng Lư Hán như bắt buộc nhà băng Ðông
Dương phải đổi tiền Tàu ra tiền bản xứ với giá rất thấp như: Ðồng Quan kim ở
Liễu Châu hay Nam Ninh chỉ có giá trị 1/6 đồng bạc nay được đổi không hạn
chế và theo giá 1$50 = 1 QK, nên hàng chục quân xa chở Quan kim sang Hà
Nội để đổi tiền. Biết bao nhiêu triệu bạc lời. Sau đó họ dùng số tiền này mua
hàng và đồ quý chuyển về bên Tàu. Cộng sản Việt Nam cũng bắt chước áp dụng
kiểu ăn cướp cạn này khi chiếm được Miền Nam 1975. Ðổi tiền, mua hàng và
chở tất cả đồ quý, kể cả vàng ra Miền Bắc. Thậm chí như bàn ghế, tủ lạnh, tivi,
quạt máy, v.v… cũng không chừa. Từng đoàn xe chở tất cả từ Nam ra Bắc suốt
cả năm trời.
Khi rút ra khỏi Việt Nam, quân Tàu mang theo từ ngà voi, bình sứ đến các vật
dụng như bàn ghế… Có rất nhiều ngôi nhà khi giao lại chỉ còn nhà trống không,
đến nỗi cửa sổ cũng biến mất. Tất cả cái gì tháo gỡ được là chở đi hết, chỉ chừa
lại đống rác, ống nhổ và các chất nặng mùi hôi thối mà thôi.
Nhưng đối với Hồ Chí Minh lại là một cơ hội tốt:
– Hồ Chí Minh cho Cán bộ Việt Minh đi mua vũ khí từ quân Tàu. Một khẩu
súng chỉ bán với giá 50 đồng, tương đương vài ba tô hoành thánh mì !
– Hồ Chí Minh dùng vàng quyên góp hối lộ cho Tướng Tàu nới tay với Việt
Minh và làm ngơ để cho Việt Minh đối phó với các Ðảng phái Quốc gia mạnh
tay hơn.
– Biết Tướng Tàu không những ham tiền mà còn ham gái, Hồ Chí Minh cung
ứng đủ mọi nhu cầu của họ nên các Tướng Tàu buộc các Ðảng phái không Cộng
sản ngồi lại hợp tác cùng với Hồ Chí Minh để lập Chính phủ Liên Hiệp Lâm
Thời.
– Hồ Chí Minh còn dùng xảo thuật để đánh lừa các Tướng Tàu như Tiêu Văn,
Lư Hán và các nhà Cách mạng Quốc gia Việt Nam bớt lo ngại. Ngày 11 tháng
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11 năm 1945, Hồ Chí Minh công khai tuyên bố: “Ðảng Cộng sản Ðông Dương”
tự giải tán. Ðây là thủ đoạn thâm sâu của Hồ Chí Minh để làm cho tình hình bớt
căng thẳng vì ai ai cũng
tưởng lầm rằng ông ta có thiện chí đoàn kết quốc gia.
Tuần lễ vàng
Ðể thấy rõ hành động gian ác xảo quyệt của Hồ Chí Minh đã thể hiện qua
“Tuần lễ vàng”, theo tài liệu của Việt Cộng:
Ngày 2-9-1945, Hồ Chí Minh với danh xưng Chủ tịch Chính phủ Lâm thời, đọc
bản tuyên ngôn Ðộc Lập. Liền sauđó Võ Nguyên Giáp, Bộ trưởng Nội Vụ báo
cáo cho biết“Ngân quỹ nhà nước thiếu hụt trầm trọng” nên Chính phủLâm thời
phải ban hành Sắc lệnh thiết lập “Ngân quỹ”nhằm quyên góp tiền bạc, tài sản
của nhân dân. Việc đầu
tiên cấp bách là phát động chiến dịch quyên góp trực tiếp là “Tuần lễ vàng” trên
toàn quốc vào ngày 19-9-1945.
Vì tha thiết với nền độc lập, Hồ Chí Minh che dấu bộ mặt thật tay sai Cộng sản
Quốc tế, nên đại đa số nhân dân Việt Nam từ Bắc chí Nam đều tích cực, nồng
nhiệt tham gia đóng góp, tự xem như là một bổn phận của mình. Tinh thần yêu
nướccủa dân chúng lên rất cao vì một viễn tượng độc lập của nướcnhà sau gần
một thế kỷ bị nô lệ Pháp; có người tặng vàng thẻ,vàng lá, nhiều người lột cả nữ
trang ra tặng.
Hồ Chí Minh nắm được yếu tố quần chúng lồng vào trong chiến dịch “Tuần lễ
vàng” với một thủ đoạn gian manh cực kỳ độc ác với “Bàn tay sắt bọc nhung”,
Hồ Chí Minh kêu gọi, tuyên truyền, rồi tung ra một chiến dịch khác là khủng
bố, giết chóc nhắm vào thành phần khá giả từ thành thị đến nông thôn như phú
thương, doanh thương, địa chủ, phú nông, thân hàonhân sĩ, nhất là các gia đình
giàu có, của chìm, của nổi…
Ðể đạt đến mục đích cướp của ban ngày, Hồ Chí Minh tung tin: “lên án các
thành phần phá hoại – rồi cho xử tử công khai”, nhằm uy hiếp tinh thần rộng
khắp cả nước. Ðiển hình ở Quảng Ngãi, cán bộ Việt Minh đã giết tập thể hàng
ngàn tín đồ Cao Ðài ngay trong sân vận động của Thị xã (theo tài liệu và bằng
chứng của Cao Ðài).
Lợi dụng tình hình rối loạn, khi Nhật đầu hàng, Hồ Chí Minh cho Cán bộ đi
cướp các kho bạc gọi là Ty Ngân Khố. Việt Minh đã thu được một số tiền lớn –
trên 10 triệu đồng. Chưa kể số thu mà Cán bộ Việt Minh dấu lại ở địa phương?
Còn “Tuần lễ vàng”, theo Việt Minh tiết lộ bởi Bộ trưởng Tài Chánh : “Ðã thu
được trên 370 ký-lô vàng và trên 20 triệu đồng Ðông Dương ?” Ngay tại Nam
Bộ, dân chúng tặng vàng trên 12 bao bố chỉ xanh (mỗi bao bố đựng 100 ký gạo)
do ông Huỳnh Thiện Lộc đại diện dân Nam Kỳ đem ra trao cho chính phủ Việt
Minh (Hồ Chí Minh). Chắc chắn là số thu nhiều hơn vì Cán bộ Việt Minh các
địa phương đều dấu lại một số để làm quỹ hoạt động hoặc vào túi riêng bọn Cán
bộ Cộng sản ?
Ngay từ đầu, Hồ Chí Minh đã lừa dối nhân dân Việt Nam. Hồ Chí Minh dùng
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“Vàng và Tiền” để mua chuộc các Tướng lãnh Trung Hoa để rảnh tay đàn áp
các Ðảng Phái Quốc Gia và Người Dân Lương Thiện không chấp nhận Chủ
Nghĩa Cộng Sản.
Giải pháp Hợp tác
Chính phủ Liên Hiệp
Ngày 19 tháng 11 năm 1945, Tướng Tiêu Văn đứng ra tổ chức một cuộc Hội
nghị hòa giải gồm có:
– Việt Nam Quốc Dân Ðảng
– Việt Nam Cách Mạng Ðồng Minh Hội
– Việt Minh.
Sau khi thảo luận và đi đến thỏa thuận: Thành lập Chính phủ Liên hiệp và Tổng
tuyển cử để bầu ra Quốc Hội vào ngày 6 tháng 1 năm 1946.
Các Ðảng phái Quốc gia đã mất thế chủ động, dưới áp lực của các Tướng Trung
Hoa, nhất là Tướng Tiêu Văn, áp lực của dư luận dân chúng muốn thấy sự đoàn
kết để giành độc lập thật sự cho đất nước Việt Nam. Vậy tạm quên Việt Minh vì
Việt Minh cũng đánh Pháp. Ngược lại không hợp tác cũng không được vì không
đủ lực lượng để chống lại Việt Minh. Dù biết rằng sự hợp tác sẽ mang một bộ
mặt tốt
đẹp cho Hồ Chí Minh để lung lạc quốc dân và quốc tế.
Tướng D.D. Gracey, Tổng Tư lệnh quân Ðồng Minh đóng ở Miền Nam Ðông
Dương đến Sàigòn làm nhiệm vụ giải giới quân Nhật từ Sàigòn đến vĩ tuyến 16.
Trung tá Rivier, Chỉ huy Lực lượng Biệt kích (Commando) Pháp tháp tùng theo
Tướng D.D.Gracey. Thực sự, quân Pháp đã theo chân quân Anh vào Miền Nam
với ý đồ tái xâm lăng đất nước Việt Nam của Pháp đã quá rõ ràng.
Tình hình đã đi đến thế chống Pháp, nên bắt buộc phải “Ðoàn kết” để chống
Pháp là điều chính nghĩa. Không còn con đường nào khác hơn !
Chính ngay Hồ Chí Minh cũng phải nhờ cái phao “Ðoàn kết” để tồn tại nắm
quyền lãnh đạo.
Vì lý do đó, nên Hồ Chí Minh, Nguyễn Hải Thần và Vũ Hồng Khanh đã ký một
văn bản “Ðoàn kết”, nguyên văn như sau:
Ngày 24-12-1945, chúng tôi là Hồ Chí Minh, Nguyễn Hải Thần và Vũ Hồng
Khanh thay mặt cho Việt Minh, Quốc Dân Ðảng và Cách Mạng Ðồng Minh Hội
cùng ký tên công nhận những điều ước sau đây:
1. Ðộc lập trên hết, đoàn kết trên hết. Căn cứ vào thái độ thân ái, tín thành cùng
nhau thảo luận để giải quyết hết thẩy những vấn đề khó khăn trước mắt. Ai
dùng vũ lực gây nên những cuộc nội loạn sẽ bị quốc dân ruồng bỏ.
2. Kể từ ngày 25-12-1945, đôi bên phải ủng hộ một cách thiết thực cuộc Tổng
tuyển cử Quốc Hội và Kháng Chiến.
3. Bắt đầu từ ngày 25-12-1945, đôi bên đều đình chỉ hết thẩy những công việc
công kích nhau bằng ngôn luận và hành động.
Ký tên: Hồ Chí Minh
Nguyễn Hải Thần
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Vũ Hồng Khanh
Ngày 1-1-1946, Chính phủ Liên hiệp Lâm thời ra mắt tại Nhà Hát Lớn, Hà Nội
với thành phần nhân sự và chức vụ cùng các Ðảng phái như sau:
* Hồ Chí Minh (Việt Minh) Chủ tịch
* Nguyễn Hải Thần (Việt Cách) Phó Chủ tịch
* Võ Nguyên Giáp (Việt Minh) Bộ Nội Vụ
* Chu Văn Tấn (Việt Minh) Bộ Quốc Phòng
* Lê Văn Hiến (Việt Minh) Bộ Lao Ðộng
* Phạm Văn Ðồng (Việt Minh) Bộ Tài Chánh
* Dương Ðức Hiền (Dân Chủ) Bộ Thanh Niên
* Vũ Ðình Hòe (Dân Chủ) Bộ Giáo Dục
* Cù Huy Cận (Dân Chủ) Bộ Canh Nông
* Nguyễn Tường Long (Việt Quốc) Bộ Kinh Tế
* Trương Ðình Trị (Việt Cách) Bộ Vệ Sinh
* Trần Huy Liệu (Việt Minh) Bộ Tuyên Truyền
* Nguyễn Văn Tố (Ðộc Lập) Bộ Xã Hội
* Vũ Trọng Khánh (Ðộc Lập) Bộ Tư Pháp
* Nguyễn Văn Xuân (Ðộc Lập) Quốc Vụ Khanh
Hội Ðồng Quốc Phòng :
* Võ Nguyên Giáp, Chủ tịch (Việt Minh)
* Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch (Quốc Dân Ðảng)
* Vũ Kim Thành, Ủy viên (Ðộc Lập)
Nhiệm vụ cấp bách của Chính phủ Liên hiệp Lâm thờilà tổ chức Bầu cử Quốc
Hội và ổn định tình hình.
Dù đã có văn kiện ký giữa Hồ Chí Minh (Việt Minh), Nguyễn Hải Thần (Việt
Cách) và Vũ Hồng Khanh (ViệtQuốc) cùng đoàn kết lại.
Dù Chính phủ Liên Hiệp Lâm thời được thành lập, nhưng tình hình chung vẫn
rối ren, không sáng sủa hơn chút nào. Chẳng những không thay đổi tốt hơn mà
lại vẫn tiếptục kéo dài sự chống đối ầm ỹ tệ hại hơn giữa hai phe :Cộng sản và
phe không chấp nhận Cộng sản.
Tại Hà Nội, Ðài phát thanh vẫn ra rả lên án nhau; truyền đơn vẫn tung bay khắp
trời, nạn bắt cóc, thủ tiêu vẫntiếp tục xẩy ra hàng giờ, hằng ngày, hằng đêm…!
Còn lại một cái phao duy nhất “Ðoàn kết chống Pháp”, vì quân Pháp đã vào
Miền Nam.
Hồ Chí Minh đã khai thác triệt để chủ trương “Ðoàn kết chống Pháp” làm cứu
cánh và lý do để duy trì quyền lực.
Ngày 2-3-1946, Quốc Hội Việt Nam khai mạc.
Ông Ngô Tử Hạ, người lớn tuổi nhất được bầu làm Chủ tịch kỳ họp thứ nhất.
Nguyễn Ðình Thi và Ðào Thiện Thi trẻ nhất, làm Thư ký.
Hồ Chí Minh đọc diễn văn khai mạc. Sau đó giới thiệu 70 Ðại biểu đại diện
Việt Quốc và Việt Cách.
Chính phủ Liên Hiệp Lâm thời từ chức. Quốc Hội ủy nhiệm cho Hồ Chí Minh
- 87 -

thành lập Chính phủ mới.
Tiếp theo đó, Chính phủ Liên Hiệp Kháng chiến ra mắt và trình diện các nhận
vật có chức vụ trong Nội Các như sau :
* Hồ Chí Minh (Việt Minh) Chủ tịch
* Nguyễn Hải Thần (Việt Cách) Phó Chủ tịch
* Huỳnh Thúc Kháng (Ðộc Lập) Bộ Nội Vụ
* Nguyễn Tường Tam (Ðại Việt) Bộ Ngoại Giao
* Phan Anh (Trung Lập) Bộ Quốc Phòng
* Vũ Ðình Hòe (Dân Chủ) Bộ Tư Pháp
* Ðặng Thái Mai (Việt Minh) Bộ Giáo Dục
* Nguyễn Văn Tạo (Việt Minh) Bộ Lao Ðộng
* Trương Ðình Trí (Việt Cách) Bộ Xã Hội – Y Tế
* Lê Văn Hiến (Việt Minh) Bộ Tài Chánh
* Chu Bá Phương (Việt Quốc) Bộ Kinh Tế
* Trần Ðăng Khoa (Dân Chủ) Bộ Công Chánh
* Bồ Xuân Luật (Việt Quốc) Bộ Canh Nông
Một số nhân vật giữ chức vụ Thứ trưởng:
* Tạ Quang Bửu * Ðỗ Ðức Dục* Nghiêm Kế Tố * Nguyễn Văn Hương* Ðặng
Phúc Thông * Ðỗ Tiệp* Trịnh Văn Bính * Hoàng Minh Giám.
Ủy Ban Kháng Chiến gồm có :
* Võ Nguyên Giáp (Việt Minh) Chủ tịch
* Vũ Hồng Khanh (Việt Quốc) Phó Chủ tịch
* Vũ Kim Thành (Ðộc lập) Ủy viên
Ban Cố Vấn :
* Vĩnh Thụy (Bảo Ðại) Cố Vấn Tối Cao.
Ban Thường Trực Quốc Hội :
* Nguyễn Văn Tố Chủ tịch
* Lê Tư Lành Ủy viên
* Trần Tấn Thọ Ủy viên
Chính phủ Liên Hiệp Kháng chiến chính thức ra đời để đương đầu ngay với tình
thế quá khó khăn, nặng nề về đối nội cũng như đối ngoại.
Trung Quốc và Pháp đã thỏa hiệp giữa hai nước qua Hiệp ước ký tại Trùng
Khánh ngày 28-2-1946. Theo Hiệp ước này, Tàu chịu cho Pháp tiến lên vĩ tuyến
16 với lý do chính là thay quân Tàu tước khi giới quân Nhật. Pháp phải nhượng
hẳn cho Tàu quãng đường xe lửa Lao-Kay, Vân Nam Phủ trả hết các tô giới cũ
và ưu đãi Hoa Kiều ở Ðông Dương.
Sự thỏa hiệp cho thấy khi tiện việc cho Tàu, Tàu thuậncho Pháp tái lập uy
quyền, cũng như tiện việc cho Nhật để lại cho Pháp quản lý Ðông Dương.
Hơn nữa sự hỗ trợ cho các Ðảng phái Quốc gia hoạt động trên đất Tàu không
thuộc một chính sách nhất định và thành thực, chỉ tùy sự biến chuyển của tình
thế và thái độ cá nhân của vài Tư lệnh được cử sang Việt Nam. Tướng Tiêu Văn
muốn giúp đỡ, còn Tướng Lư Hán bị Việt Minh mua chuộc, nên để mặc cho
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Việt Minh rộng tay đối phó với các Nhóm Quốc gia. Những Nhóm Quốc gia lại
không thống nhất và cũng không lôi cuốn được quần chúng. Tưởng Giới Thạch
thấy rõ dù có can thiệp cũng vô ích,nhưng không lẽ để Việt Nam rơi vào tay
Cộng sản, nên làm lơ để cho Pháp trở lại Ðông Dương. Như thế miền Hoa Nam
cũng sẽ được yên như suốt trong thời Pháp bảo hộ Bắc Kỳ.
Việc quân Trung Hoa rút đi là một điều mong muốn của Hồ Chí Minh. Sự hiện
diện của quân Tàu làm trở ngại cho kế hoạch đàn áp phe Quốc gia, vì chủ
trương của quân Tàu là xây dựng một Chính phủ Liên hiệp. Trong lúc đó, thế
lực của Hồ Chí Minh cũng chưa đủ mạnh nên ông ta đã dùng mọi thủ đoạn mua
chuộc quân Trung Hoa. Bên ngoài Hồ Chí Minh tạm hòa hoãn với phe Quốc gia
để kéo dài
thời gian xây dựng, phát triển lực lượng cho lớn mạnh hơn. Hồ Chí Minh ra sức
tuyên truyền để thu phục quần chúng và nhờ thế mà phần đông dân chúng
hướng về Hồ Chí Minh nhiều hơn là các nhà Cách mạng Quốc gia như:
– Nguyễn Hải Thần
– Vũ Hồng Khanh
– Nguyễn Tường Tam
Hai phe Việt Minh và Quốc gia tuy đã hợp tác trong một Chính phủ Liên hiệp,
nhưng đó chỉ là “Ðồng sàng dị mộng”. Mỗi bên đều có hậu ý riêng.
Mộng của Việt Minh là mong các ông Tướng Tàu sớm rút đi để tự do thanh
toán phe Quốc gia đang đối địch với Việt Minh. Mục tiêu hàng đầu của phe Việt
Minh là bằng mọi cách phải tiêu diệt cho được phe Quốc gia đối lập.
Còn mộng của phe Quốc gia là làm sao có được nhiều quân, nhiều vũ khí, mở
rộng căn cứ địa để chiến đấu và để tiếp tục đấu tranh với phe Việt Minh.
Hồ Chí Minh đã gây ra một điều mâu thuẫn kỳ lạ là sau khi đất nước đã được
độc lập, mối đe dọa hàng ngày không phải từ người ngoại quốc tới; không phải
từ quân Trung Hoa – vì họ sẽ rút đi, không phải từ quân Pháp – vì họ chưa tới,
mà dù họ tới thì chiến đấu sống chết đâu có quan hệ gì ! Ðiều mà Hồ Chí Minh
quan tâm hàng đầu lại chính ngay từ người mình cùng một dân tộc Việt Nam
đang chống
Pháp. Qua thủ đoạn tuyên truyền, lừa bịp quần chúng, thì những người bị bắt, bị
thủ tiêu là những người bị gán ghép, ngụy tạo cho cái tội phản động, cường hào
ác bá, là Việt gian bán nước, tay sai cho Pháp…
Phải nhìn nhận thủ đoạn tuyên truyền và lời vu cáo của Việt Minh rất lợi hại,
thâm độc nhất, vô đạo đức nhất trên đời! Thêm vào đó, trình độ hiểu biết của
dân chúng chưa đủ để nhận ra sự thật, nhất là giới thanh niên nhẹ dạ, dễ nghe
theo lời dụ dỗ của Việt Minh. Còn việc tuyên truyền của phe Quốc gia chỉ giới
hạn vào giai tầng trí thức, trung lưu… nhưng họ lại rất vô tư như khách bàng
quan, chỉ muốn yên thân, sợ khó, sợ khổ, sợ chết nên không thể trở thành một
phong trào quần chúng vững mạnh để đối đầu lại với Việt Minh và với tinh thần
đó, lẽ dĩ nhiên phe Quốc gia dễ phải chịu lép vế, nhận sự thất bại !
Tình hình vẫn căng thẳng giữa Việt Minh và Quốc Gia. Quân Pháp thì muốn
- 89 -

sớm đặt chân lên đất Bắc và chờ đợi quân Tàu rút khỏi Miền Bắc rồi sau đó
muốn làm gì mà chẳng được. Tại Miền Nam, quân Pháp đã dựng một chính
quyền bù nhìn “Hội Ðồng Tư Vấn Nam Kỳ”.
Dã tâm của Pháp vẫn là muốn trở lại Ðông Dương dưới hình thức tự trị của
ngày nào. D’Argenlieu là một tay ma đầu, nhiều kinh nghiệm trong vấn đề cai
trị Ðông Dương nên hắn cố tình để cho hai phe Việt Minh và Quốc Gia tàn sát
lẫn nhau để hắn ngồi không hưởng lợi.
Trước tình hình dầu sôi lửa bỏng, nỗi lo thao thức khác của Hồ Chí Minh tự biết
rõ lực lượng Việt Minh còn quá yếu kém, không thể đương đầu với phe Quốc
gia và thực dân Pháp.
A13.Hồ Chí Minh và Pháp ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946.
Hồ Chí Minh gạt bỏ quyền lợi của tổ quốc Việt Nam, mà chỉ bảo vệ quyền lợi
bản thân gắn bó với Chủ nghĩa Cộng sản. Do đó, Hồ Chí Minh âm thầm thỏa
hiệp đàm phán với Pháp.
Cũng có thể nói, nếu Hồ Chí Minh không đủ lực lượng để khống chế Việt Nam
thì Hồ Chí Minh muốn thà nhường cho Pháp tiếp tục thống trị đất nước Việt
Nam thêm một thời gian nữa, chứ không muốn cho các Ðảng phái Việt Nam
khác đứng ra lãnh đạo một đất nước Việt Nam độc lập không Cộng sản.
Với mưu tính từ đầu, Hồ Chí Minh muốn tránh một sự đụng chạm rất có thể đưa
tới sự tan rã của Việt Minh. Ðó là nguyên nhân tại sao Hồ Chí Minh vội vã tiếp
nhận những điều kiện do Sainteny đưa ra. Chỉ trong một tuần sau, một Hiệp
định sợ bộ đã được ký kết với Pháp, ngày 6-3-1946.
Hiệp định sơ bộ này bất lợi cho phía Quốc gia, dù rằng Pháp công nhận Chính
phủ Liên hiệp Việt Nam là một thực thể có chính quyền tự trị trong khuôn khổ
Liên Hiệp Pháp, với một tư thế có mỹ danh là “Tự do” chứ không phải là “Ðộc
lập” như toàn dân hằng mong đợi !
Ký kết Hiệp định sơ bộ này thực ra là một hành động rất mạo hiểm. Không có
gì bảo đảm rằng quân Pháp sẽkhông mượn cớ nầy, cớ khác để dẹp hẳn Quân lực
Việt Nam và đặt lại nền thống trị như cũ ở Nam Bộ. Trước sau cũng sẽ xẩy ra
chiến tranh và không được sự can thiệp của thế giới bên ngoài, vì Việt Nam đã
nằm trong Liên Hiệp Pháp
Việc ký kết Hiệp định này xem như là chưa đánh mà đã đầu hàng và tạo thế
thuận lợi cho Pháp trở lại Việt Nam.
Các Ðảng phái Quốc gia và Dân chúng đều lên án và phản đối qua khẩu hiệu :
– Phản đối hiệp định đầu hàng
– Phản đối quân Pháp đổ bộ.
Ký hiệp định hợp tác với Pháp coi như là một sự phản bội hiển nhiên. Thời gian
thực dân Pháp dày xéo, bóc lột dân ta quá lâu, quá nhiều… Nay Pháp đã bị lật
đổ rồi, sao còn có thể ký hiệp định chung với họ và đồng ý cho họ ở lại? Các cơ
sở, xí nghiệp của Pháp, chúng ta cứ tha hồ mà tịch thu, mà xử dụng… Tài sản
này là do xương máu của dân ta, sao phải trả lại cho Pháp ?
Bây giờ đất nước Việt Nam đã độc lập, tự do, có chính phủ, có quân, có dân, có
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tài nguyên. sao lại phải ký Hiệp định hợp tác với Pháp ?
Tại sao không hô hào đoàn kết toàn dân để đánh Pháp giành lại chủ quyền toàn
vẹn cho đất nước ?
Hồ Chí Minh là người xảo quyệt đã khôn khéo lôi kéo được Vũ Hồng Khanh
(Việt Quốc) cùng ký tên vào Hiệp định để chứng tỏ mọi phe phái đều đã đồng ý.
Hồ Chí Minh thật là thâm hiểm, gây nên sự rạn nức, chia rẽ trong các Ðảng phái
Quốc gia. Cụ thể nhất là Nguyễn Tường Tam phản đối bằng cách xin từ chức
Bộ trưởng Ngoại Giao. Sựviệc xảy ra cho thấy phe Quốc gia thiếu kinh nghiệm,
không đủ thận trọng trong một sự kiện lịch sử trọng đại đầy hiểm nguy mà để
cho Vũ Hồng Khanh cùng đồng ký với Hồ Chí Minh, vào Hiệp định sơ bộ với
Pháp.
Ký được Hiệp định, Hồ Chí Minh tạm rảnh tay với Pháp và ra sức tấn công vào
các Phe phái Quốc gia. Thế là cuộc nội chiến trên Miền Bắc Việt Nam đã bùng
nổ và đưa đến sự thất bại của phe Quốc gia. Tiếp theo đó là “Chínhphủ Liên
hiệp” tan rã !
Người Việt quốc gia đã bỏ lỡ một cơ hội ngàn vàng trong những năm 19451946, cho nên phải ôm hận mãi đến ngày nay (2008) vẫn chưa giải quyết được.
(Phần này sẽ nói ở Chương sau về các nhà lãnh đạo quốc gia)
Hồ Chí Minh với danh nghĩa Chủ tịch Chính phủ của một quốc gia (xem như
Tổng thống hay Thủ tướng) tiếp xúc với các giới chức Pháp.
Ngày 19-4-1946, Hội nghị Pháp Việt tại Ðà Lạt khai mạc tại Trường Yersin để
bàn tiếp các điều khoản trong Hiệp định sơ bộ.
Ngay lúc vào họp đã lâm vào tình trạng bế tắc. Phái đoàn Pháp đã giằng co
muốn rút lại các điều khoản đã ký kết trong Hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946. Các
nhà cách mạng quốc gia do Nguyễn Tường Tam cầm đầu có lập trường quốc gia
vững chắc không thể nhượng bộ để chính quyền Bảo hộ Pháp tái lập trên xứ sở
này dưới danh từ mới.
A14.Hồ Chí Minh đến tận Pháp để điều đình.
Hồ Chí Minh đại diện Chính phủ Liên hiệp bèn yêu cầu được sang tận Pháp để
điều đình.
Sở dĩ Hồ Chí Minh muốn đến Pháp để điều đình với ý đồ thủ lợi cho cá nhân
Hồ Chí Minh :
– Hồ Chí Minh đến tận Pháp như là sự công khai ra mắt chính phủ Pháp. Hồ
Chí Minh sẽ nhờ sự giúp đỡ của các chính khách tả phái mà Hồ Chí Minh đã
quen trước đây để tranh thủ đến mức tối đa, hơn nữa không khí chính trị ở Ba
Lê phóng khoáng hơn, không ngột ngạc như giữa hai giới thực dân Pháp – Nhật
ở Việt Nam.
– Nếu gặp khó khăn, trở ngại từ phía Pháp quá mạnh mà phải chấp nhận những
điều kiện bất lợi về phía Việt Nam, thì các phe phái quốc gia tại Việt Nam cũng
không kịp ngăn cản, sự chống đối sẽ vô hiệu vì đứng trước sự việc đã rồi.
Hồ Chí Minh đã tiên đoán đúng cả hai mục đích :
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1. Hồ Chí Minh đã được các Tả phái Pháp đón tiếp nồng nhiệt. Các chính khách
Tả phái cũng tận tình giúp đỡ
2. Quyền lợi của Pháp, tham vọng thực dân Pháp khó lay chuyển. Các cuộc đàm
phán ở Fontainebleau vẫn vướng vấp phải các yêu sách quá đáng của Pháp nên
sau nhiều buổi tranh luận kịch liệt, cuối cùng Phái đoàn Việt Namxuống tàu về
nước.
(Hội nghị Fontainebleau khai mạc tại Pháp ngày 6-7-1946 và Hội nghị tan vỡ
ngày 10-9-1946).
Hồ Chí Minh tự cảm nhận đã đi đến tận nước Pháp để điều đình chẳng lẽ về
không thì còn gì uy tín của một Chủ tịch nước. Do đó, Hồ Chí Minh đã táo bạo,
bất chấp mình là Chủ tịch Chính phủ Việt Nam, bất chấp danh dự, Hồ Chí Minh
thân chinh đến nhà Bộ trưởng Hải Ngoại Marius Moulet để ký nhận vào giờ
phút chót (nửa đêm 14-9-1946), bản Tạm ước thừa nhận cho Pháp nhiều đặc
quyền quan
trọng trên lãnh thổ Việt Nam.
(Hồ Chí Minh đến Pháp ngày 31-5-1946, về lại Việt Nam ngày
16-9-1946)
Các diễn biến cho thấy Hồ Chí Minh không quan tâm đến Tổ quốc Việt Nam,
không đặt nặng đến quyền lợi của quốc gia. Dù thua thiệt cũng mặc kệ, miễn
sao Hồ Chí Minh đạt được ý đồ của cá nhân Hồ Chí Minh là mãn nguyện.
Ẩn ý của Hồ Chí Minh là hoản binh với Pháp để có thời gian xây dựng cơ sở
vững chắc, phát triển lực lượng thêm vững mạnh… Ðiểm ưu tiên đặc biệt là đối
phó và tiêu diệt tận gốc các thành phần quốc gia. Nếu để lực lượng quốc gia lớn
mạnh, Hồ Chí Minh làm sao áp đặt được Chủ nghĩa Cộng sản trên đất nước Việt
Nam. Ðó là sự quan tâm đặc biệt và cũng là mục đích phải đạt cho bằng được
của Hồ Chí Minh.
Ðiều này được thấy rõ, Hồ Chí Minh đã chỉ thị cho Cán bộ Việt Minh (Cộng
sản) ở nhà lợi dụng lúc Hồ Chí Minh vắng mặt ra tay đàn áp, thủ tiêu các Thành
phần Quốc gia Chân chính chống Cộng sản:
– Ngày 12-7-1946, Võ Nguyên Giáp cho Công an Xung phong tấn công đồng
loạt nhiều cơ sở của Việt Nam Quốc Dân Ðảng ở Hà Nội.
– Việt Minh trưng bày bằng cớ ngụy tạo vu cáo Việt Nam Quốc Dân Ðảng cướp
của, giết người…
– Súng đã nổ ở Vĩnh Yên, Việt Trì, Lạng Sơn, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Kai, Hà
Giang giữa Vệ Quốc Quân (Việt Minh) và quân của Việt Quốc, Việt Cách.
Hầu hết các tỉnh Miền Trung, Miền Nam đều có tiếng súng nổ, danh từ Việt
gian, phản động đã được Việt Minh dùng để đàn áp bắt bớ, thủ tiêu…
Ðây là giai đoạn khởi đầu cho đại nạn của dân tộc :
Bắt bớ, tra tấn, tù đày, ức hiếp, thủ tiêu…. “Cảnh nồi da xáo thịt” này đều do
bởi hai thế lực gây ra: Việt Minh (Cộng sản), thực dân Pháp và tay sai.
– Ban đêm : Việt Minh (Cộng sản).
– Ban ngày : Thực dân Pháp và tay sai.
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Người dân lành phải gánh chịu cảnh đời thống khổ : “Một cổ hai tròng”.
Hồ Chí Minh dùng nhiều thủ thuật thâm độc, cương có, nhu có, để nhằm mục
đích củng cố quyền hành.
Bản chất của thực dân Pháp tham lam đâu dễ bỏ qua quyền lợi và quyền hành
trên toàn cõi đất nước Việt Nam, nên quân Pháp đã ngang nhiên dùng thủ đoạn
xâm phạm các điều khoản đã được ký kết trong Hiệp định sơ bộ.
A15 Hồ Chí Minh kêu gọi kháng chiến chống Pháp.
Hồ Chí Minh không còn cách nào khác hơn là rút ra khỏi Hà Nội và công bố
trên Ðài phát thanh Bạch Mai lời kêu gọi toàn dân tham gia kháng chiến chống
Pháp, với nộidung lừa bịp như sau :
“Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng
nhân nhượng, thực dân Pháp càng làm tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần
nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước,
nhất định không chịu làm nô lệ.
Hỡi đồng bào !
Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giao, đảng
phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để
cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì
dùng cuốc, thuổng, gậy, gộc, ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu
nước.
Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân ! Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến
giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước.
Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi
nhất định sẽ về dân tộc ta”
Tạm lấy hai sự kiện làm chứng lời kêu gọi của Hồ Chí Minh có phải là mâu
thuẫn hay không ?
1. Ngày 6-3-1946, Thỏa hiệp với Pháp qua Hiệp định sơ bộ và tiếp tục đàm
phán với Pháp, đi đến tận nước Pháp để điều đình, nay kêu gọi chống Pháp.
2. Ngày 12-7-1946, Võ Nguyên Giáp cho Công an xung phong tấn công đồng
loạt nhiều cơ sở của Việt Nam Quốc Dân Ðảng ở Hà Nội và các tỉnh Miền Bắc
nay kêu gọi đoàn kết .
Gần đến Tết Ðinh Hợi, Bộ đội và Tự vệ đã rút hết, Pháp làm chủ cả Hà Nội và
lấn chiếm ra các vùng lân cận.
Chính phủ (Việt Minh) đã lùi xa hơn về phía Trúc Sơn, Chùa Trầm, Sơn Tây,
Phú Thọ…
Tình hình rối ren, bất ổn, nên có lệnh rời khỏi Hà Ðông cách xa 30 cây số được
truyền đi khắp nơi.
Một số đông thanh thiếu niên chưa kịp rời khỏi Hà Nội thì đã bị Pháp sát hại
hàng trăm người và đem chôn vùi bên cạnh Tòa án. Quân Pháp bắn giết bừa bãi
gây đau thương tang tóc cho dân lành, vì đối với Pháp ai cũng là Việt Minh.
Nếu không có Hồ Chí Minh (Cộng sản) xuất hiện thì đất nước Việt Nam không
điêu tàn, dân tộc Việt Nam không bị bất hạnh. Qua các sự kiện sau đây sẽ là
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không có:
– Không có chiến tranh với các nước ngoại bang.
– Không có Ðình Chùa, nhà Thờ, nhà cửa, cầu cống, đường sá bị phá hoại.
– Không có kháng chiến.
– Không có trận chiến khốc liệt tại Ðiện Biên Phủ – Biết bao Thanh niên Việt
Nam đã chết trong trận chiến này.
– Không có chia đôi đất nước 1954.
– Không có bom đạn ngoại bang cày nát quê hương.
– Không có máu xương Người Việt tạo thành sông núi.
– Không có đấu tố, cải cách ruộng đất
– Biết bao nhiêu nhân tài và người dân vô tội đã chết trong chiến dịch này.
– Không có đói nghèo, lạc hậu và chậm tiến.
– Không có cảnh đau thương, gần một triệu người từ Bắc vào Nam để tìm tự do
vào năm 1954.
– Không có trại tù dành cho người dân.
– Không có ăn cướp công khai qua chiến dịch “đánh tư sản” – Biết bao nhiêu tài
sản do người dân tạo dựng đã mất trong chiến dịch ăn cướp này ?
– Không có hàng triệu Thanh niên miền Bắc phải chết vì chiêu bài “Giải phóng
miền Nam”.
– Không có đày đi vùng hoang vu nước độc gọi là kinh tế mới.
– Không có cướp của người dân qua việc đổi tiền.
– Không có bán đàn bà con gái cho người nước ngoài để làm vợ, làm điếm, làm
đầy tớ…
– Không có bán sức lao động ra nước ngoài làm thuê.
– Không có cấm đoán, đàn áp tín ngưỡng tôn giáo.
– Không có bị đảo lộn trật tự xã hội.
– Không có đấu tranh giai cấp và phân chia giai cấp.
– Không có con cháu đấu tố cha ông, anh em, vợ chồng đấu tố lẫn nhau, người
giúp việc đấu tố chủ nhà.
– Không có chôn sống người dân vô tội tại Huế năm Mậu Thân 1968 – Trận tấn
công này có hàng chục ngàn người chết kể cả Miền Nam và Bộ Ðội miền Bắc.
– Không có bom Mỹ tàn phá Hà Nội, miền Bắc.
– Không có bom đạn Liên Xô, Trung Cộng tàn phá Miền Nam.
– Không có Mùa Hè đỏ lửa 1972 tại Miền Nam.
– Không có Hòa đàm Paris.
– Không có biến cố năm 1975 – không có tù cải tạo.
– Không có chết trên biển, chết trong rừng sâu… vì vượt biên tìm tự do sau khi
Cộng sản chiếm Miền Nam 1975, có trên một triệu người đã chết vì đi tìm tự
do.
– Không có chuyện đem hàng chục ngàn Thanh niên Việt chết trên chiến trường
Cao Miên, từ năm 1979 đến 1988 và bị quốc tế lên án.
– Không có chuyện Trung Cộng tấn công miền Bắc năm 1979, gây thiệt hại
nhân mạng và tài sản của dân lành Việt Nam trong 6 tỉnh miền Bắc.
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– Không có chuyện Trường Sa và Hoàng Sa bị mất.
– Không có chuyện Vịnh Bắc Bộ bị chia cắt.
– Không có chuyện phần đất giáp ranh Trung Hoa bị xâm lấn qua sự thỏa thuận
của Việt Cộng.
– Không có chuyện cắt đất cho Trung Cộng để duy trì chế
độ độc tài, độc Ðảng của Cộng sản tại Việt Nam.
– ….
Nếu không có Hồ Chí Minh xuất hiện thì qua các sự kiện rất thuận lợi cho Việt
Nam được độc lập, tự do và ổn định – Ðất nước Việt Nam không điêu tàn – Dân
tộc Việt Nam không chịu bất hạnh triền miên, bởi vì :
– Ngày 9-3-1945, Nhật lật đổ chính quyền Pháp.
– Ngày 11-3-1945, Bảo Ðại tuyên bố Ðộc lập và hủy bỏ Hiệp ước Patenôtre
năm 1884 với Pháp.
– Ngày 16-4-1945, Bảo Ðại ủy quyền cho Trần Trọng Kim thành lập Chính
phủ.
– Ngày 17-4-1945, Trần Trọng Kim trình diện thành phần Chính phủ.
– Ngày 4-5-1945, Họp bàn thảo chương trình hoạt động của Chính phủ Trần
Trọng Kim.
– Ngày 15-8-1945, Nhật đầu hàng vô điều kiện.
– Ðồng Minh sẽ vào Việt Nam tước khí giới Nhật.
– Ngày 21-8-1945, Quân Nhật chính thức buôn súng.
Trong thời gian này có thể đủ để cho Chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức, xây
dựng các cơ sở điều hành guồng máy quốc gia.
Nếu Ðồng Minh vào Việt Nam tước khí giới thì không có sự hỗn loạn ở Miền
Bắc, vì có các Ðảng phái Quốc gia chống Pháp hoạt động tại Trung Hoa trở về
hỗ trợ cho Chính phủ Trần Trọng Kim. Tại Miền Nam, dù Pháp dựa vào quân
Anh nhưng cũng khó khăn, vì còn có quốc tế can thiệp. Nếu Pháp ngang ngược
(điều này đã xẩy ra ở Nam Dương (Indonésia) nhờ quốc tế can thiệp nên Nam
Dương được độc lập vào ngày 27-12-1947 mà không tốn xương máu).
Chính ngày 19-8-1945, là ngày công chức và dân chúng Hà Nội biểu tình ủng
hộ chính phủ Trần Trọng Kim, chứ không phải ủng hộ Việt Minh.
Nhưng bất hạnh cho dân tộc Việt Nam, Hồ Chí Minh (Việt Minh – Cộng sản)
xuất hiện nên có ngày 19-8-1945.
– Ngày 2-9-1945 và ngày 20-12-1946, kêu gọi toàn dân kháng chiến để tạo nên
cuộc chiến đau thương 1945-1954
– Hồ Chí Minh lại tạo ra cuộc chiến thứ hai không cần thiết từ 1954 -1975 !
Sự việc đang diễn ra là thực dân Pháp đã tái chiếm toàn cõi nước Việt Nam và
đặt nền đô hộ lần thứ hai. Các Ðô thị, Tỉnh lỵ, Thành phố, đều do Pháp kiểm
soát.
Hồ Chí Minh (Việt Minh – Cộng sản) đã rút vào rừng núi lập chiến khu, hoạt
động du kích chiến ở các vùng thôn quê hẻo lánh và vùng rừng núi.
Thi hành kế sách của Trung Cộng là du kích chiến, “Lấy thôn quê bao vây
thành thị” và chính sách “Tiêu thổ kháng kháng chiến” và với khẩu hiệu
- 95 -

“Trường kỳ kháng chiến”.
Hồ Chí Minh đã chiếm được thế độc quyền chống Pháp với chiêu bài giành
“Ðộc lập”.
Giai đoạn này Hồ Chí Minh thẳng tay tiêu diệt theo thứ tự ưu tiên:
1. Các thành phần quốc gia.
2. Các thành phần lưng chừng.
3. Thực dân Pháp và tay sai.
Hồ Chí Minh có quan niệm rằng nội thù (các Ðảngphái Quốc gia và các Thành
phần lưng chừng) còn nguy hiểm hơn là ngoại thù (thực dân Pháp).
Quân Pháp càng tấn công, khủng bố mạnh, càn quét, bắt bớ, tra khảo, hiếp dâm,
cướp của, đốt nhà nhiều hơn, Hồ Chí Minh càng có lợi vì người dân căm thù
giặc Pháp càng thêm sâu đậm thì quần chúng phải theo Hồ Chí Minh (Việt
Minh – Cộng sản), chứ còn theo ai bây giờ.
Các thành phần quốc gia, lưng chừng không còn đất sống phải chạy vào vùng
Pháp, dù trong lòng vẫn chống đối Pháp, không muốn theo Pháp. Nhưng không
còn con đường nào khác để tránh né Việt Minh để bảo toàn sự sống.
Hồ Chí Minh liền ghép thành phần quốc gia, lưng chừng là Việt gian phản động
theo Pháp. Khi đó, Việt Minh tha hồ mà chém giết, thủ tiêu… Mọi tội lỗi đổ lên
đầu người dân lành Việt Nam.
Người dân sống trong vùng Việt Minh, quân Pháp cho là Cộng sản nên tha hồ
bắt bớ, đánh đập, tra khảo, bắn giết… Lính Lê Dương của Pháp tha hồ hãm
hiếp.
Người dân trong vùng Pháp, Việt Minh cho là Việt gian phản động tha hồ bắt
bớ, đánh đập, tra khảo, thủ tiêu, bắn giết… cướp bóc của cải, tài sản của dân
lành.
Người dân Việt không còn lối thoát, , đành phải chấp nhận tai họa từ hai phía
Việt Minh và Pháp để sống còn.
Hồ Chí Minh gặp dịp may lịch sử năm 1949, Trung Cộng chiếm Hoa Lục đẩy
phe quốc gia Tưởng Giới Thạch chạy ra đảo Ðài Loan.
Các căn cứ của Hồ Chí Minh (Việt cộng) đã liên lạc được với Trung Cộng nên
mọi hoạt động của Hồ Chí Minh đều được phát triển. Hồ Chí Minh có căn cứ
địa để nương tựa và được viện trợ đủ mọi thứ từ quân trang, quân dụng, lương
thực, vũ khí, thuốc men, cố vấn…
Người dân thôn quê rất chất phác và thật thà. Hồ Chí Minh đã dựa vào nông
thôn để bao vây thành thị. Việt Cộng núp bóng nơi thôn quê, được người dân
hiền lành giúp đỡ mọi phương tiện: Nhân lực, vật lực, tài lực đều được tài trợ…
Với mục đích cao cả nhưng đơn giản là quyết tâm đánh thực dân Pháp để giành
lấy Ðộc lập cho nước nhà.
Với một hậu phương rộng lớn từ Nam ra Bắc, Hồ Chí Minh áp dụng chiến tranh
du kích là hình thức đấu tranh của một dân tộc nghèo, thiếu phương tiện và vũ
khí nhưng bù đắp bằng can đảm, ý chí, sáng kiến và chấp nhận hy sinh không
giới hạn. Hồ Chí Minh đã khôn khéo và quỷ quyệt vận dụng lòng ái quốc để
xích hóa đất nước. Hồ Chí Minh vừa đánh vừa tổ chức, xây dựng, phát triển,
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nên các khu an
toàn nhất là miền Núi được mở rộng.
Hồ Chí Minh dụ dỗ, ép buộc người dân, tổ chức thành Ủy ban Kháng chiến
Hành chánh để kiểm soát.
– Về Quân sư, ngoài quân Chính quy, còn ở Ðịa phương thì có Thôn đội, Xã
đội, Huyện đội, Tỉnh đội.
– Về Quần chúng thì Mặt trận Liên Việt thay cho Mặt trận Việt Minh kiểm soát
các Tổ chức, Thanh thiếu niên, Phụ nữ, Phụ lão Nông hội.
– Về an ninh thì có Công an theo dõi từng bữa ăn và tất cả hành động của người
dân.
– Mỗi địa phương đều có Ðội du kích.
Song song với sự tuyên truyền nhồi sọ, đàn áp, khủng bố, tù đày, xử tử công
khai hay thủ tiêu bí mật, thực hiện rào làng chiến đấu. Nhưng thực chất là bao
vây, giữ chân người dân khó ra khỏi làng, vì chỉ có một cổng ra vào và có Du
kích hay Thanh niên canh giữ. Những người này có súng và sẵn sàng nhã đạn !
Nếu có ai muốn chạy sang vùngPháp chiếm đóng cũng không phải là chuyện dễ
dàng.
Ban đầu, quân Pháp đã chiếm hầu hết các yếu điểm và thực hiện lùng quét tận
gốc nên cũng đã chiếm được thêmnhiều khu phố lân cận. Nhưng các vùng Pháp
chiếm vẫn có sự đấu tranh chống Pháp, vì người dân Việt Nam căm thù thực
dân Pháp, chứ không phải vì Việt Minh mà chống Pháp.
Cho nên, càng ngày Pháp càng bối rối. Hồ Chí Minh đã dựa vào Trung Cộng và
cả Khối cộng Liên Xô nên đã mở nhiều chiến dịch phản công.
Các vùng biên giới gần Trung Cộng bị tấn công qua sự tham chiến của Khối
Cộng sản Quốc tế. Ðịa bàn chiếm đóng của Pháp càng ngày càng co rút lại. Do
đó, quân Pháp ngày càng lộ rõ bản chất thực dân thủ lợi nên Pháp gần như bị cô
lập mặc dù có Ðoàn quân Bản xứ như lính Bảo an, Bảo vệ hay Việt binh đoàn
cũng mang danh tay sai cho thực dân Pháp, Việt gian, bán nước qua sự tuyên
truyền của Hồ Chí Minh, nên phần đông dân chúng cũng xa lánh vì sợ Hồ Chí
Minh ra lệnh bắt bớ, tù đày, thủ tiêu, ghép tội Việt gian. Các vùng quê, Hồ Chí
Minh bày trò Tòa án Nhân dân xét xử và bắn ngay tại chỗ, có khi bị chặt đầu,
chôn sống…
Tình hình chiến sự càng ngày càng lâm nguy, các Tướng tài của Pháp khi đến
Việt Nam đều thất bại cả. Dân chúng Việt Nam cương quyết đánh Pháp giành
Ðộc lập.
Dù Hồ Chí Minh (Cộng sản) gian xảo thế nào đi nữa cũng là người Việt Nam.
Ðiểm này là lợi thế lớn nhất của Hồ Chí Minh để tập họp quần chúng đánh
Pháp.
Nếu Hồ Chí Minh không là Cộng sản, thì đất nước Việt Nam, người Việt Nam
đâu có lâm cảnh “Ðiêu tàn và Bất hạnh”.
Việt Nam là con rồng vàng Á Châu từ lâu, đâu đến nỗi lạc hậu, nghèo khổ,
chậm tiến như ngày nay, để rồi Thế giới sắp hạng Việt Nam là một trong những
nước nghèo đói, lạc hậu, chậm tiến, thật là nhục nhã.
- 97 -

Thực dân Pháp thực sự thấm đòn nên đã vội vàng tìm ra “Giải pháp Bảo Ðại”.
Ðây cũng chỉ là giải pháp cứu nguy cho nước Pháp. Vì trong đầu óc Thực dân
Pháp cũng chẳng thật lòng muốn trả lại độc lập cho Việt Nam, nên giải pháp
này cũng chỉ tồn tại trong khoản thời gian hơn 6 năm (1948-1954) để rồi thực
dân Pháp và Hồ Chí Minh lại chia đôi đất nước Việt Nam.
Giai đoạn nầy khởi sự lại một cuộc chiến đẫm máu hơn giữa hai phe Quốc –
Cộng (Quốc gia – Cộng sản) kéo dài từ năm 1954 đến năm 1975.
Những sự việc nêu trên cũng chỉ xẩy ra vì có Hồ Chí Minh xuất hiện và chủ
xướng.
Chiến tranh thực sự đã xảy ra giữa Thực dân Pháp và Hồ Chí Minh (Cộng sản)
không còn cách nào tránh khỏi.
Mặc dù Hồ Chí Minh đã xoay xở, vận dụng trăm mưu, ngàn kế nhằm thỏa hiệp
với Thực dân Pháp nên đã mạo hiểm ký Hiệp định Sơ bộ ngày 6-3-1946 và vội
vàng thân hành đến Pháp để thỏa hiệp với chính phủ Pháp dù sự thỏa hiệp đó
chỉ đem lại những bất lợi cho Việt Nam.
Hồ Chí Minh chỉ nhắm vào mục đích thỏa hiệp được với Pháp để rảnh tay thanh
toán các Ðảng Phái Quốc Gia và những thành phần không chấp nhận Chủ nghĩa
Cộng sản, đã ra mặt chống đối.
Hơn thế nữa, Hồ Chí Minh muốn thỏa hiệp với Pháp để hợp thức hóa vai trò
lãnh đạo của Hồ Chí Minh tại Việt Nam dù cho có thua thiệt về phía Việt Nam,
Hồ Chí Minh chẳng cần quan tâm.
Về phía Pháp, trên 80 năm đô hộ, Pháp đã khai thác tài nguyên, nhân lực, làm
chủ cả một giang san màu mỡ với địa thế thuận lợi, đột nhiên bị Nhật đảo chánh
phải chịu nhục nhã một thời gian, nay Nhật đã đầu hàng Ðồng Minh vô điều
kiện.
Vận may đến với Pháp để trở lại chiếm cứ Việt Nam. Việc Pháp trở lại Việt
Nam lại được sự đồng tình của Anh quốc. Nên quân Pháp đã theo quân Anh vào
tước khi giới quân Nhật ở Miền Nam. Dù Hoa Kỳ không ra mặt, nhưng không
phản đối và sau đó còn viện trợ cho Pháp.
Nguyên nhân cũng chỉ vì Hồ Chí Minh xuất hiện – Bởi vì Thế giới Tự do (Anh
và Hoa Kỳ) biết rõ tông tích của Hồ Chí Minh là tay sai đắc lực và trung thành
của Stalin, Ðệ Tam Quốc Tế Cộng Sản, nên thuận cho Pháp chiếm Việt Nam
còn hơn để cho Cộng sản (Hồ Chí Minh) chiếm Việt Nam.
Ðiều này được thấy rõ hơn Tưởng Giới Thách chấp nhận rút quân khỏi Miền
Bắc khi qua giải giới quân Nhật và giao lại cho Pháp khi đã được thỏa hiệp giữa
Trung Hoa và Pháp. Tưởng Giới Thạch, nhà lãnh đạo Trung Hoa cũng quan
niệm: “Thà để Pháp chiếm miền Bắc, Trung Hoa an tâm hơn là để cho Cộng sản
(Hồ Chí Minh) chiếm Miền Bắc thì nguy hiểm, vì lúc đó Tưởng Giới Thạch
đang chống Mao Trạch Ðông (Trung Cộng).
Dù Pháp là bọn Thực dân đem quân tái chiếm thuộc địa nhưng lại được thuận
lợi. Vì thế giới Tự do (Anh, Hoa Kỳ, Trung Hoa) so sánh giữa Pháp và Cộng
sản (Hồ Chí Minh) thì Pháp còn hơn Hồ Chí Minh. Nên Pháp khai thác thuận
lợi không có sự chống đối của Anh, Hoa Kỳ và Trung Hoa. Do đó Pháp đã dùng
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quân sự tái chiếm Miền Nam, rồi đến Miền Trung và Miền Bắc. Pháp dùng sức
mạnh xóa bỏ
Hiệp định và các thỏa hiệp giữa Pháp và Hồ Chí Minh, đồng loạt tấn công tái
chiếm. Hồ Chí Minh chỉ còn con đường chạy vào rừng núi và kêu gọi: “Kháng
chiến chống Pháp”.
Vì bản chất thực dân Pháp chỉ dùng vũ lực đàn áp, bắt bớ, tra tấn, bắn giết lung
tung. Mọi người đều bị nghi ngờ là Việt Minh – Việt Cộng… Các cuộc hành
quân lùng bắt người dân lành Việt Nam, còn Việt Minh thì đã trốn chạy, chỉ còn
bắt đàn bà, con gái hãm hiếp, giết trâu bò, heo, gà vịt, phá hoại mùa màng.
Quân Pháp đi đến đâu gieo tan tóc, chết chóc đến đó. Nhà cửa bị quân Pháp đốt
cháy nếu có tiếng súng của du kích Việt Minh (Việt Cộng) !
Hành động tàn ác của Thực dân Pháp vô tình bị Cộng sản (Hồ Chí Minh) lợi
dụng để tuyên truyền gây căm thù thâm sâu trong lòng người dân Việt Nam. Do
đó, người dân Việt Nam chỉ còn một con đường duy nhất là chiến đấu chống
Thực dân Pháp bằng mọi phương tiện sẵn có kể cả mạng sống của con người.
Muốn chống Pháp có hiệu quả thì không còn cách nào khác hơn là hợp tác với
Việt Minh (Hồ Chí Minh).
Nhờ đó mà Hồ Chí Minh mới đạt được kết quả trong công cuộc kêu gọi:
“Kháng chiến chống Pháp”.
(Trích đăng một phần trong sách Bộ Mặt Thật của Hồ Chí Minh do Nguyễn
Thuyên biên soạn, xuất bản năm 1990, tái bản năm 2000, trang 171, 187,200 và
208) như sau :
Công cuộc kháng chiến chống Pháp
Vai trò Việt Minh Cộng sản đã được củng cố, uy tín Hồ Chí Minh được đề cao,
công cuộc kháng chiến chống Pháp có rất nhiều thuận lợi. Trong hoàn cảnh ấy,
lãnh đạo Cộng sản Việt Nam không nhất thiết là một con người có kiến thức
uyên thâm, tài ba xuất chúng mà chỉ một người bình thường cũng thành công
nhờ các yếu tố sau đây:
– Sau Thế Chiến thứ II, tình hình quốc tế đã thay đổi hẳn,khiến cho cuộc chiến
tranh tái chiếm thuộc địa hoàn toàn không thể nào thực hiện được.
– Thực dân Pháp đã rơi vào lạc hậu lỗi thời, vô tình làm cho Cộng sản thuộc địa
tay sai của Ðệ tam Quốc tế có cơ hội núp dưới chiêu bài tranh thủ độc lập, tiêu
diệt Quốc Gia, bành trướng chủ nghĩa đế quốc Cộng sản,bao vây các nước thế
giới tự do.
– Chủ nghĩa Mác-Xít vừa mới lạ, vừa có tính chất cấp tiến dễ thu hút những
phần tử trí thức có lý tưởng Quốc Gia nông nỗi, đồng thời huy động được đa số
quần chúng bị trị, bằng những hứa hẹn con đường tắt đưa đến bình đẳng, tự do,
có một mức sống cao hơn, không còn cảnh người bóc lộtngười, v.v…
– Cách mạng vô sản Nga thành công, Ðệ tam Quốc tế đã rút được những kinh
nghiệm về chiến lược, chiến thuật, biến ảo, lúc thì tự nhận là Quốc Gia, khi thì
hiện hình là Cộng sản tùy theo tình thế, nhưng luôn luôn giữ kín mục tiêu “đế
quốc mới, thực dân mới” của mình.
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Chính vì vậy, Hồ Chí Minh thành lập Thanh Niên Cách mạng Ðồng Chí Hội,
tuyển mộ các đảng viên đầu tiên trong các nhóm Quốc Gia yêu nước sang
Trung Hoa. Mãi đến ngày cướp được chính quyền tại Hà Nội năm 1945, dưới
ngọn cờ Việt Minh, Hồ Chí Minh vẫn còn đội lốt một nhà lãnh tụ Quốc Gia
chân chính. Hồ Chí Minh thành công là
nhờ có tính kín đáo cần thiết, vừa đóng vai trò lãnh tụ nửa Quốc Gia nửa Cộng
sản.
Suốt 80 năm lịch sưoe dân tộc Việt Nam chống Pháp, không một ai nghe biết
tên Hồ Chí Minh. Ðột nhiên từ ngày Việt Minh cướp chính quyền năm 1945,
báo chí loan tin và công bố thành phần chính phủ lâm thời Việt Nam Dân Chủ
Cộng Hoà do Hồ Chí Minh làm Chủ Tịch, mọi người đều thắc mắc về cái tên kỳ
lạ đó. Nhiều người cho rằng cái tên đó văn hoa quá nhất định không phải tên
thật mà chỉ là tên hiệu.
Về lý lịch Hồ Chí Minh, ngay cả các nhân viên trong thành phần chính phủ lâm
thời cũng băn khoăn, không rõ được. Tất cả từ trong đến ngoài, từ trên xuống
dưới, mọi người đều nóng lòng muốn biết rõ Hồ Chí Minh là ai và tên thật là gì.
Sau một thời gian có tin đồn Hồ Chí Minh là tên mới của Nguyễn Ái Quốc, con
người bí mật từng khai sinh “đảng Cộng sản Việt Nam”. Nhiều người dân còn
thắc mắc Nguyễn Ái Quốc là ai, và còn bàn tán, đồn đãi mãi.
Sau khi có tin đồn Hồ Chí Minh là Nguyễn Ái Quốc, sở Mật thám tại miền Nam
lục lọi hồ sơ để tìm ảnh Nguyễn Ái Quốc so với những tấm ảnh Hồ Chí Minh
bày bán đầy đường Hà Nội, để tìm sự thật. Riêng Hồ Chí Minh lúc nào cũng
đánh lộn con đen, không nhận mình là Nguyễn Ái Quốc. Nhưng báo chí Thông
Tấn Xã của Cộng Ðảng lại thường công khai thú nhận Hồ Chí Minh chính là
Nguyễn
Ái Quốc.
Dù là Hồ Chí Minh hay Nguyễn Ái Quốc chăng nữa, thì cuộc kháng chiến
chống Pháp nghiễm nhiên mang một ý nghĩa giành độc lập, bảo vệ Tổ Quốc,
nên được toàn dân ủng hộ. Tiếc thay, Hồ Chí Minh thực ra chỉ là tay sai, một
công cụ của đế quốc Cộng sản và Cộng đảng thuộc địa chỉ cần thi hành mệnh
lệnh của Ðệ tam Quốc tế. Cho nên, kế hoạch, tài nguyên và nhân lực của cuộc
kháng chiến chống
Pháp tại Việt Nam không hẳn là riêng Việt Nam, mà là của một tập đoàn Cộng
sản quốc tế yểm trợ toàn diện do Nga cầm đầu để biến Việt Nam thành một chư
hầu.
Về quân sự, Cộng đảng Việt Nam sử dụng chiến thuật chiến tranh nhân dân lấy
nông thôn bao vây thành thị, vừa khai thác nhân, tài, vật lực trong nhân dân, vừa
cô lập các đồn bót của địch. Ngoài số vũ khí đạn được đánh lấy được của Pháp,
còn có các loại quân trang quân dụng của Pháp nhập cảng vào giúp cho Việt
Minh Cộng sản chiến thắng gồm:
– Thuốc sốt rét dùng trong vùng nước độc, rừng núi.
– Nylon nhẹ, dùng che mưa, bọc quần áo, thức ăn, làm phao bơi qua sông rạch
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–Vỏ xe hơi cũ, dùng làm dép, để trèo đèo lội suối.
– Xe đạp để thồ lương thực và đạn dược.
– Dầu hỏa để thắp đèn.
Các thứ này Pháp nhập vào Việt Nam, các con buôn mang ra hậu phương bán
cho bộ đội Việt Cộng dùng nên cuộc chiến có thể kéo dài, cũng vì vậy mà Hồ
Chí Minh đã tuyên bố: “Trường kỳ kháng chiến”.

II) Vai trò Liên Xô – Trung Cộng trong chiến tranh Việt Nam
A16. Hồ Chí Minh cầu viện Nga Tàu
Theo thời gian các tài liệu mật liên quan đến cuộc chiến tại Việt Nam được giải
mật. Thêm vào đó các nhân vật liên quan đến cuộc chiến như Đại tướng Võ
Nguyên Giáp qua quyển hồi ức “Điện Biên Phủ – điểm hẹn lịch sử – xuất bản
tại Hà Nộì/2001”. Võ Nguyên Giáp tiết lộ từ đầu năm 1948, Hồ Chí Minh đã
tiếp xúc với Đảng Cộng sản Trung Quốc để phối hợp hoạt động.
Hồ Chí Minh cũng xin Liên Xô trang bị cho 10 Đại đoàn bộ binh và một Trung
đoàn pháo binh cao xạ. Stalin nói: “Yêu cầu của Hồ Chí Minh không lớn. Nên
có sự phân công của Trung Quốc và Liên Xô. Liên Xô hiện đang phải cung cấp
nhiều cho các nước Đông Âu. Trung Cộng sẽ giúp cho Hồ Chí Minh những thứ
đang cần thiết. Và nói rõ: Những thứ gì Trung Quốc chưa có, thì hãy lấy trong
số hàng Liên Xô đã viện trợ cho Trung Quốc, chuyển cho Việt Nam (Hồ Chí
Minh) và sẽ được Liên Xô hoàn trả”.
Stalin nói đùa vui: “Trung Quốc sẽ không thiệt vì trao cho Việt Nam những thứ
đã dùng rồi, sẽ nhận lại ở Liên Xô những thứ mới”. Trong quan hệ quốc tế phải
có đi có lại.
Liên Xô viện trợ cho Trung Quốc một xe tăng, Trung Quốc trả lại một con gà,
một khẩu pháo, một quả trứng. Việt Nam trả cho Trung Quốc thế nào thì tùy…
(ĐBPû, tr. 14)
Vượt qua thời gian chiến đấu gian khổ 1946-1950, cơ hội đến với Hồ Chí Minh
khi Mao Trạch Đông chiếm được Hoa Lục. Mùa hè năm 1950, Hồ Chí Minh
quyết định mở chiến dịch tại Cao Bằng, một căn cứ chiến lược “Tiến khả dĩ
công, thoái khả dĩ thủ”, nằm sát biên giới Quảng Tây (Trung Quốc) là đầu mối
của trục đường Hoa – Việt cực kỳ quan trọng.
Trong giai đoạn nầy, quân số Việt Cộng thua kém quân đội Viễn Chinh Pháp
(166.000/18.000) và trang bị của quân đội Việt Cộng cũng thiếu thốn, yếu kém
Tháng 3 năm 1950, Hồ Chí Minh đến Bắc Kinh và Mạc Tư Khoa cầu xin viện
trợ
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Trung Cộng cam kết trang bị 5 Trung đoàn cho Hồ Chí Minh và công nhận
chính phủ do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch Hồ Chí Minh còn xin Mao Trạch Đông
gởi Cố vấn đến Việt Nam.
Đáp ứng yêu cầu của Hồ Chí Minh, Trung Cộng cử La Quý Ba đến Việt Bắc
với cương vị Đại sứ Trung Cộng đầu tiên và Trưởng phái đoàn cố vấn gồm có
Tướng Vi Quốc Thanh (quân sự), Mai Gia Sinh (công tác tham mưu), Mã Tây
Phu (công tác hậu cần), về sau có thêm Đại tướng Trần Canh. Các cố vấn đều
có mặt trong những trận đánh quan trọng.
Trong sách Điện Biên Phủ, trang 108-109, Võ Nguyên Giáp ghi: “Trong toàn
chiến dịch Cao Bắc Lạng, các chiến sĩ hậu cần đã cung cấp 1.886 tấn gạo, thực
phẩm, 41 tấn đạn, cấp cứu 1,200 thương binh, nuôi ăn 3.500 tù binh. Sức chịu
đựng của họ thật là kỳ lạ. Đây là công lớn của Trần Đăng Ninh, Chủ nhiệm
Tổng cục Cung cấp… cho tới hết năm 1950 đã tiếp nhận của Trung Quốc 1.020
tấn vũ khí và đạn dược, 180 tấn quân trang, quân dụng, 2.634 tấn gạo, 20 tấn
thuốc và dụng cụ quân y, 30 ô tô, 120 tấn xăng dầu và phụ tùng ô tô. Viện trợ
của Trung Quốc là nguồn cung cấp quan trọng và hiệu quả của chiến dịch”.
Đoàn cố vấn Trung Cộng đầu tiên đến Việt Bắc vào tháng 7 năm 1950, có đến
70 người ngụy trang dưới danh hiệu “Nhóm công tác Nam Hải”. Các cố vấn đến
công tác tận Tiểu đoàn, Trung đoàn, Sư đoàn đặt kế hoạch và nắm quyền chủ
động trong các chiến dịch Biên giới năm 1950, Tây Bắc năm 1952, Thượng Lào
năm 1953 và Điện Biên Phủ từ 16-1-1954 đến 7-5-1954. Quân lệnh được nhận
thẳng từ Bắc Kinh. Tại Điện Biên Phủ, Bắc Kinh viện trợ cho Bắc Việt: 200 xe
vận tải, 10.000 thùng dầu, 3.000 súng đủ loại, 2.400.000 tấn đạn dược, 60.000
tấn đạn đại bác và khoảng 1.700.000 tấn thóc. Một Sư đoàn Pháo (Trung Cộng
tham chiến theo hồi ký của Ye Fei, trang 644-645). Bắc Kinh còn khuyến khích
không nên tiết kiệm đạn và còn thúc đẩy áp dụng chiến thuật biển người.
Mao Trạch Đông chấp nhận ủng hộ hết lòng cho Hồ Chí Minh để chiến thắng
Pháp. Mao Trạch Đông và Bộ Tham Mưu gồm có Châu Ân Lai, Lưu Thiếu Kỳ
và Bành Đức Hoài đã dốc tâm trí và tài nguyên dành cho Hồ Chí Minh (Theo
bản phúc trình “China and the First Indochina War 1950-1954” căn cứ vào các
tài liệu được Bắc Kinh giải mật về vai trò của Trung Quốc trong cuộc chiến
giữa Pháp và Việt Minh)
Năm 1949, Hồ Chí Minh đề cử Hoàng Văn Hoan, Ủy viên Trung Ương Đảng
để phát triển mối hữu nghị Việt Hoa và là Đại sứ Việt Nam đầu tiên. Hồ Chí
Minh vẫn thường qua triều yết Mao Trạch Đông để nhận lệnh và cầu viện.
Có ít nhất 3 lần được ghi nhận:
– Tháng 3 năm 1950
– Tháng 9 năm 1952
– Tháng 7 năm 1954.
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Đó là chưa kể những lần yết kiến bí mật, còn Trường Chinh, Phạm Văn Đồng,
Lê Duẫn… qua lại như con thoi. Sau này Lê Đức Anh, Nguyễn Văn Linh, Đỗ
Mười, Lê Khả Phiêu, Võ Văn Kiệt, Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương, Nguyễn
Văn An, Phan Văn Khải, Nguyễn Tấn Dũng… Nói chung, Hồ Chí Minh và Tập
đoàn Cộng sản Việt Nam đã dựa vào Trung Cộng để tồn tại. Hồ Chí Minh thắng
Pháp năm 1954, tiếp theo Tập đoàn Cộng sản Việt Nam chiếm được Miền Nam
1975 đều nhờ vào sự hỗ trợ hết mình của Trung Cộng.
Cuộc chiến kết thúc với sự thất trận Điện Biên Phủ
Vì dựa vào quan niệm quân sự cổ điển của Tây Phương nên quân Pháp đã lâm
vào thế bị động và không sao giữ nổi Điện Biên Phủ. Điện Biên Phủ là một căn
cứ, một tiền đồn quan trọng giữa Lào, Việt Nam và Trung Hoa, nên đã được
Trung Cộng tận tình giúp đỡ, kể cả quân đội, lương thực, vũ khí đạn dược, quân
trang, quân dụng, xăng dầu, thuốc men và tướng Trung Cộng cố vấn trong xây
dựng, tổ chức và chỉ huy do các Tướng Lê Quý Ba, Đại tướng Trần Canh và
Nguyên soái Vi Quốc Thanh. Các đơn vị Sư đoàn, Trung đoàn đều có cố vấn
của Trung Cộng.
Quân Pháp hoàn toàn thất bại, phải ký một hiệp định ngưng chiến với Việt Cộng
tại hội nghị Genève ngày 20-07-1954, thừa nhận chủ quyền của chính phủ Hồ
Chí Minh trên toàn miền Bắc Việt Nam; miền Nam tạm thời giao cho Pháp lần
lượt rút quân và sau hai năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử thống nhất đất nước.
Về chính trị và văn hóa, Việt Minh cũng đạt được những tiến bộ tương tự như
về quân sự. Bắt đầu từ năm 1945, Việt Minh áp dụng chính sách cưỡng bách
giáo dục, bắt mọi người phải biết đọc, biết viết Việt Ngữ, để lồng vào việc học
chính trị. Từ một số khá đông viên chức, chuyên viên, cán bộ mù chữ thiếu kinh
nghiệm, đảng Lao Động (Cộng sản) đã đào tạo được hàng ngàn viên chức, cán
bộ chuyên môn và một đội ngũ khổng lồ của đảng phụ trách việc kiểm soát đời
sống hàng ngày của mọi tầng lớp dân chúng. Công việc kiểm soát dân chúng là
một công tác vĩ đại nhất của Cộng sản.
Có kiểm soát được dân chúng, thì mới thực hiện được chủ nghĩa Mác-Lê. Hồ
Chí Minh chấp nhận làm tay sai cho Cộng sản Quốc tế, nên Hồ Chí Minh đã
triệt để áp dụng chính sách của Quốc tế Cộng sản tại Việt Nam qua các giai
đoạn sau đây:
A17*. Hồ Chí Minh áp dụng các thủ đoạn :
* Giai đoạn Phản Đế (1946-1949)
Hồ Chí Minh vừa chiếm được cái quyền tối cao (Chủ Tịch) trên đe dưới búa,
Hồ hết sức ve vãn mọi thành phần, đề ra khẩu hiệu: “Toàn dân đoàn kết – Tổ
Quốc trên hết”,v.v.. Để lôi kéo giới trí thức , tiểu tư sản, tiểu nông, tiểu thương,
tiểu chủ, v.v… có thành kiến với Cộng sản, Hồ tuyên bố “giải tán đảng Cộng
- 103 -

sản Đông Dương” và kêu gọi “đoàn kết toàn dân ủng hộ chính phủ kháng chiến
chống Pháp”. Ngoài ra Hồ còn trịnh trọng trao quyền lãnh đạo chính trị cho Mặt
Trận Liên Việt gồm các đảng phái liên kết lại, (nhưng thực sự chỉ là Việt Minh,
cũng giống kiểu mà đồ đệ của Hồ bày ra Mặt Trận Tổ Quốc). Quyền tư hữu tài
sản được triệt để tôn trọng (cái kiểu nhân dân làm chủ). Trí thức được trìu mến
(như Hội Trí Thức để ca tụng và phục vụ nhà nước). Hồ Chí Minh còn bày ra
nhiều đảng như đảng Dân Chủ để nắm đầu địa chủ và phú thương, đảng Xã Hội,
để kiểm soát giới trí thức và các đảng phái, tôn giáo.
Thực ra, những tổ chức này chỉ là “hữu danh vô thực” là bình phong để cho
Cộng sản ẩn núp để giật giây và lộng hành, mà không phải chịu trách nhiệm. Vì
là bù nhìn, các đảng này hoàn toàn không có uy tín với dân chúng. Riêng cái tên
gọi là “Mặt Trận” đã đổi đến ba lần : Từ Mặt Trận Việt Minh, đến Mặt trận Liên
Việt đến Mặt Trận Tổ Quốc. Mỗi lần đổi tên thì bản cương lĩnh cũng thay đổi
đôi chút, tráo qua trở lại cho phù hợp với mưu đồ của Cộng sản từng giai đoạn
và gỡ gạc uy tín với dân chúng. Nên người ta thường hay chế diễu (như Mặt
Trận Việt Minh, viết tắt VM, đọc tắt nhanh thành “VẸM”. Thành ngữ Việt
Nam: “Nói như vẹt” được đổi lại: “Nói như “VẸM” để chỉ cán bộ Việt Minh
học thuộc lòng nói thao thao đầy giả dối và thủ đoạn gian manh lừa bịp). Từ đó,
Hồ Chí Minh đổi thành Liên Việt, giả vờ liên kết tất cả lại viết tắt là LV. Dân
chúng đã thấy tổ chức này càng bù nhìn hơn nên đã đọc theo lối truyền bá quốc
ngữ là “Lờ Vờ” để mỉa mai nhiều vị a tòng theo Cộng sản vào cái tổ chức này
chỉ ù ù cạc cạc, hoặc làm tay sai chẳng ích lợi gì cho dân chúng.
Trong giai đoạn này, mặc dù Hồ Chí Minh dùng nhiều thủ đoạn để lừa tất cả
đảng phái Quốc Gia, trí thức, tiểu thương, tiểu chủ, v.v… vào cái chuồng do
Cộng sản quản lý, Hồ vẫn chưa dám làm mạnh vì quyền hành chưa được củng
cố, dân chúng còn nghi ngờ, không ưa thích gì chế độ Cộng sản.
* Giai đoạn Phản Phong (1950-1955)
Sau thời gian vừa dụ dỗ, vừa thanh toán tất cả các thành phần Quốc Gia yêu
nước, quyền hành đã vững chắc, Hồ Chí Minh bắt đầu thay đổi chính sách mới,
phản trắc hơn, quyết liệt hơn, độc tài hơn, vội vã gỡ mặt nạ đảng Cộng sản, thay
cái tên mới đảng Lao Động và đề ra khẩu hiệu mới: “Tích cực Phản Phong song
song với Phản Đế”.
Lúc bấy giờ Hồ Chí Minh đưa Phản Phong ngang với Phản Đế, vì những năm
trước cần sự tập họp mọi giới, mọi thành phần trong nước để ưu tiên kháng
chiến chống Pháp.
Sau những chiến thắng quân Pháp tại Lạng Sơn 1950 và nhiều chiến thắng nhỏ
liên tiếp khắp các chiến trường, nhất là mở rộng được vòng đai sát biên giới
Hoa Việt, dễ dàng liên hệ chặt chẽ và nhận giúp đỡ của Trung Cộng (Mao
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Trạch Đông), Hồ Chí Minh đề ra công tác Phản Phong cũng ưu tiên như Phản
Đế
* Dân chúng không hiểu Phản Phong là gì ?
Cán bộ đảng Cộng sản tổ chức nhiều cuộc học tập để định nghĩa, giải thích mà
chủ đích là gây căm thù giữa người này với người khác, giữa giai cấp này với
giai cấp khác, v.v… và mục tiêu chính là tiêu diệt trí thức, địa chủ ;bất cứ ai
không ưa thích Cộng sản đều bị ghép là “phong kiến, thực dân, phản động – kẻ
thù của vô sản”.
Hồ Chí Minh cho thi hành chiến dịch “Cải cách ruộng đất”. Chiến dịch nầy chia
làm hai giai đoạn:
– Thứ nhất là thuế Nông Nghiệp, Công Thương Nghiệp, nhằm bần cùng hóa
nhân dân, biến Việt Nam thành một xã hội bần cố, mọi người phải ngoan
ngoãn cúi đầu tùng phục đảng Cộng sản, để thiết lập chế độ độc tài vô sản
chuyên chính.
Thuế Nông Nghiệp và Công Thương Nghiệp dựa vào sự ước định của cán bộ
đảng về mức thu hoạch và lợi tức, rồi giả vờ đưa ra nhân dân bình nghị cho có
hình thức dân chủ, nên chẳng ai dám sửa sai . Ngoài ra, có những người trong
xóm làng ganh ghét nhau sẵn, hoặc muốn lập công với Cộng sản, tỏ ra giác ngộ
v.v.. phát biểu nâng số thóc (lúa) thu và đóng thuế thêm lên, bắt phải è cổ ra
đóng thuế tăng lên, không đủ thóc lúa, phải bán tư trang vật dụng cho đủ tiền
đóng thuế đúng thời hạn định sẵn. Nhiều nông dân phải bán trâu bò đóng thuế,
đến vụ mùa sau phải kéo cày thay trâu bò. Kẻ làm công nghiệp phải bán dần
phương tiện (máy may, máy dệt…) cho đến lúc phải làm bằng tay. Thương gia
phải bán phố, bán nhà, che lại lều tranh kiếm sống qua ngày.
Tất cả tài sản lọt vào tay ông chủ mới là Cộng sản.
Riêng thành phần khá giả hơn, Cộng sản ghép cho tội “Địa chủ”. Đối với người
có ruộng đất nhiều, hoặc không nhiều, nhưng nhân lực không đủ tự canh tác,
phải cho kẻ khác làm đóng tô, Cộng sản gán cho cái tội “bóc lột”. Thành phần ở
thành thị có đời sống cao hơn, do sự kinh doanh, thương mại thì Cộng sản ghép
là “Tư bản, tư sản” cũng mang cái tội “Bóc lột nhân dân”.
Nói chung, bắt cứ thành phần nào có một đời sống khá giả, Cộng sản đều gán
cho cái tội “Bóc lột”. Bóc lột là kẻ thù của giai cấp công nhân lao động, cần
phải tiêu diệt. Cho nên, lúc bấy giờ Hồ Chí Minh và đảng của Hồ đề ra khẩu
hiệu : “Đoàn kết bần, cố nông, liên kết trung nông, lôi kéo phú nông, tiêu diệt
địa chủ” (không thấy khẩu hiệu về công và thương nghiệp vì Việt Nam hết 95%
là nông nghiệp). Tuy nhiên, Cộng sản cũng có đặt các thứ thuế: Công nghiệp,
Thương nghiệp, Sát sinh, Lâm thổ sản và Xuất nhập cảng, không bỏ sót một
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thành phần nào. Bắt cứ ai có tiền, có đời sống khá giả là đều bị ghép vào “Địa
chủ, Tư bản, Phản động”, có tội “Bóc lột”.
Vì vậy có nhiều người thèm thịt, bắt con gà mình nuôi làm thịt phải dấu kỹ, ăn
lén, chôn lông, sợ người chung quanh biết, cán bộ cộng sản biết sẽ bị quy vào
thành phần khá giả, bóc lột, v.v…
Chính sách thuế Nông nghiệp và Công, Thương nghiệp do Hồ Chí Minh đề
xướng và áp dụng lúc bấy giờ, Đảng của Hồ luôn luôn khoe khoang đề cao là
tiến bộ bậc nhất từ trước tới giờ, vì vừa giản dị vừa hợp tình hợp lý và chính
xác.
Song song với thuế khóa khắc nghiệt đó, Hồ Chí Minh và Đảng của Hồ còn đề
ra chính sách “Giảm tô” và thu thuế.
Để xoa dịu số đông là thành phần bần cố, vốn đã nghèo nàn thiếu thốn, lại phải
đóng thuế càng cực khổ hơn trước, Hồ Chí Minh dùng chính sách: Ban ơn trước
mặt, móc túi sau lưng, bằng cách cưỡng bách phú nông, địa chủ giảm tô cho
người cày cấy nghĩa là trước phải đóng tô cho chủ ruộng 50% nay còn 30, 20,
10% số thu hoạch tùy theo thành phần, để rồi tổng nhập số lợi tức người nông
dân thực thụ phải chịu thuế, rốt cuộc người dân cày cấy chỉ là kẻ trung gian lấy
thêm của chủ ruộng đem nộp cho Đảng nhà nước.
Để bần cùng hóa giới phú nông, tiêu diệt lẹ thành phần địa chủ, (là phản động,
là kẻ thù), Hồ Chí Minh và Đảng còn đặt ra thuế Phụ trội. Ngoài thuế chính
ngạch phải nộp cho chính phủ, còn phải đóng thứ thuế Phụ trội cho Đảng, nghĩa
là tùy theo bậc thuế đã được quy định sẵn từ bậc 1 đến bậc 41, nếu là bậc trung
bình 20 chẳng hạn, thì thuế chính ngạch phải đóng là 50% số lợi tức thu hoạch
cho chính phủ, còn lại 50% phải đóng thuế Phụ trội cho Đảng là 30% số còn lại.
Nếu thuộc bậc 41 thì nhất định không còn gì để mà ăn. Lại có khi số thu hoạch
bị ấn định cao hơn mức thực thu vì cán bộ thuế cố tình ước định cao hoặc vì bị
bình nghị không chính xác. Hơn nữa, thành phần được xếp vào bậc thuế cao bị
coi như là kẻ thù của Đảng. Do đó, không cần phải định thuế chính xác, trái lại
còn cần phải áp dụng mọi hình thức đàn áp. Thậm chí không đủ thóc lúa để nộp,
Đảng và nhà nước không nhận tiền, bắt buộc phải mua lúa chợ đen với giá cao
(của giới bần cố nông còn dư chút ít) để nộp thuế
Thường thì giới khá giả ở thôn quê có mảnh vườn chung quanh để trồng cây ăn
trái, chăn nuôi súc vật tự túc, cũng bị quy ra ruộng lúa để tính thuế với sản
lượng cao nhất. Nhưng chưa phải là xong, họ lại còn chịu thuế lợi tức chăn nuôi
gà, vịt, heo, thỏ, dê, v.v…
Thuế Nông Nghiệp, mỗi năm thu hai lần (vụ mùa và vụ chiêm). Mỗi vụ mùa,
trước khi thu thuế đều phát động một chiến dịch học tập, hô hào mọi người dân
thi đua “Phơi khô, quạt kỹ, nộp nhanh”.
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Vì cán bộ Việt Minh đã có kinh nghiệm khi Nhật chiếm đóng, có đề ra thu thóc
của nhân dân, chính họ đã xúi dân ngâm thóc vào nước cho nặng cân và trộn lúa
lép vào, nên lần này, họ ngại dân thi đua quen nếp cũ. Chẳng những bắt dân thi
đua Phơi khô, Quạt kỹ mà còn phải nộp nhanh.
Những thành phần bần cố nông, tá điền vừa thuế ít nên mang gánh lúa đến kho
gọn lẹ, vừa là gương mẫu vì đã thành cán bộ đảng, hoặc ít ra cũng làm được ông
nọ bà kia trong Ủy Ban Hành Chánh, Đoàn thể, Hiệp hội địa phương. đã thi
hành đúng tiêu chuẩn thi đua. Vì vậy, phú nông, điạ chủ dù có cố gắng hết sức,
vợ chồng con cái đều mang gánh thóc lúa đến kho cũng không kịp được ngày
giờ ấn định bởi địa phương ấp xã. Vì vậy, không kịp nên họ phi đem đến kho
của Huyện, Tỉnh xa hơn vài chục cây số. Lúa thóc mang đến kho xong, không
hẳn đã nộp được ngay, còn phải chờ đợi từ ngày này qua ngày khác, vì cán bộ
thu thuế xét lý lịch người nào được ưu tiên theo thứ tự nộp thóc vào kho. Trong
mọi trường hợp Cộng sản đều có sự biệt đãi, ví như vào bệnh viện, con cái vào
trường học, thi cử, vào cửa hàng quốc doanh, v.v…. Vấn đề thi đua do đảng và
chính quyền Việt Minh đề ra, giới khá giả không có cách nào đạt được nên họ
tự nhận là “Thua Đi” thì bị ghép là châm biếm phản động. Họ cảm thấy cùng
quẩn, muốn làm thành bần cố nông cho đỡ khổ, tự giác đem ruộng đất tài sản
hiến cho Đảng, Chính phủ, nhưng cũng không phải là dễ mà phải xin phép
Nông Hội điạ phương cứu xét kỹ xem có còn của cải kín hay không (vàng, châu
báu) mới có thể “nhận giùm cho”, kèm theo nông cụ, trâu bò và một số vốn để
mua thóc giống và phân bón, chưa có chế độ nào tàn ác bằng Cộng sản. Thực ra
nhiều người đã kiệt quệ, không còn đâu mà bới ra thêm được nữa, bởi những
năm đầu Đảng và chính quyền Việt Minh hô hào “Tuần lễ vàng” để kháng chiến
chống Pháp, nào thi đua nhận bộ đội làm con nuôi,v.v… họ đã hăng hái thi hành
triệt để, vì nhiệt tâm yêu nước chống Pháp lúc ban đầu, đã dốc ra hết để được đề
cao “Chiến sĩ thi đua” nên cũng trở thành “khánh kiệt thực sự” mà Đảng và
chính quyền vẫn không tin.
Một số phú nông, địa chủ đành phải liều mạng, không còn có cách nào làm vừa
lòng Đảng và chính quyền Việt Minh đã nằm ì ra tới đâu thì tới, cán bộ đảng và
chính quyền cho dân đến nhà xúc, khiêng mang về nhà lao nhốt, đưa giấy có
mẫu sẵn, tự điền vào, hết phần tự kiểm đến phần tự nguyện dâng hiến tất cả tài
sản nhà cửa, không được xách cầm ra một cái gì, dù lớn hay nhỏ, thì ruộng đất
mới được Nông Hội địa phương nhận giùm, để rồi phải đến ở nhờ chuồng bò
hàng xóm bỏ trống. Đảng và chính quyền tha, cho người đó là “tiến bộ”. Một số
ít phú nông, địa chủ tìm cách trốn ra vùng Pháp chiếm để thoát nạn, cán bộ đảng
và chính quyền địa phương mở phiên toà xử án tử hình khuyết tịch đương sự về
tội Việt gian, bắt các thân nhân liên hệ còn lại đứng nghiêm trước phiên xử từ
đầu đến cuối, rồi buộc phải ký tên thừa nhận bản án. Còn số đồng bào đến dự
chỉ hô những khẩu hiệu do cán bộ Việt Minh hướng dẫn như: “Đả đảo Việt gian
phản quốc”, hô: “Đả đảo; Hoan hô Chủ tịch Hồ Chí Minh, hô: Hoan hô”. Vì số
đông người đả đảo và hoan hô tới tấp nên tiếng đả đảo lẫn tiếng hoan hô,lắm khi
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chỉ nghe: Chủ tịch Hồ Chí Minh: Đả đảo, đả đảo… át mất tiếng Việt gian hoặc
tiếng hoan hô quá ít. Nhiều người bàn tán thầm thì: “Đả đảo Hồ Chí Minh cũng
đúng như đả đảo Việt gian”.
Sau đó, tinh thần nhân dân đã trở nên khiếp nhược. Hồ Chí Minh và Đảng bèn
đưa ra chính sách “Điều chỉnh diện tích ruộng đất”, vì nghĩ rằng dưới thời đô hộ
của Pháp nông dân tha hồ man khai diện tích để trốn thuế, nhất là phú nông, địa
chủ là thành phần cường hào ác bá có quyền lung lạc địa phương.
Cộng sản dùng cán bộ cốt cán bắt nông dân phải khai tăng diện tích ruộng đất,
để gia tăng sản lượng thu hoạch, gia tăng thuế. Trước hết các cán bộ đảng
(thành phần bần nông có độ ba sào ruộng) phải gương mẫu tự khai tăng từ 1530% diện tích để điển hình bắt dân chúng phaoei theo. Sau đó, đảng viên tập
họp dân chúng từng vùng lại, xúi cán bộ cốt cán tự giác khai giữa cuộc họp là
anh ta có hai sào ruộng, theo sản lượng tính thuế có 260 ký lô thóc, nhưng thật
sự anh gặt được 390 ký lô. Như vậy diện tích anh có 3 sào là đúng. Cán bộ đội
trưởng còn đưa ra lời hăm dọa: “Nếu không khai báo đúng sẽ bị tịch thu ruộng
đất và tài sản. Ruộng đất giao cho đội sản xuất phân phối canh tác, tài sản bù
vào thất thu số thuế từ trước”. Do đó ai nấy đều lo sợ, tự khai nâng diện tích lên
l mẫu thành l mẫu 5 sào, thu hoạch 1,300 ký lúa, phải tăng lên 1,950 ký để tính
thuế.
Thành phần phú nông, địa chủ chịu bậc thuế cao, thiếu thóc để đóng thuế đã
đành, còn bần nông thì chỉ thu hoạch vừa đủ đóng thuế. Tình hình này khiến số
đông bần cố nông vốn là thành phần cốt cán cũng ngấm ngầm bất mãn, tiêu cực
công tác làm ảnh hưởng đến chính sách của Đảng. Hồ Chí Minh và Đảng đề ra
đợt điều chỉnh diện tích, bằng hình thức tự kiểm thảo của mỗi giới. Lúc bấy giờ,
nhiều người trong giới bần cố nông cốt cán mới dám nói thật, nào là: Tôi điển
hình phải khai như vậy, kẻ khác: Tôi được cán bộ bồi dưỡng chính sách ép làm
theo đường lối của Đảng, kẻ kia: Tôi ngượng với nhân dân, không dám phản
đối, chỉ nghe theo, v.v…
Song song với đợt điều chỉnh diện tích, Đảng lại đề ra “Thi đua tăng năng suất”
từ một mẫu ruộng thu hoạch 1.300 ký lô, thi đua thách bắt, tăng lên 1.600 ký lô
thóc. Giai đoạn này là điều chỉnh sản lượng, càng có lắm ý kiến bàn cãi, vì số
cán bộ cốt cán vẫn giữ vai trò điển hình gương mẫu, làm cho mọi người nhao
nhao đồng ý. Chỉ có một vài người thuộc thành phần lỡ trung nông, lỡ bần
nông, tự bàn bạc với nhau: Cải cách đã sửa sai rồi, bây giờ lại theo như cải cách
thì sửa sai cái gì? Nhưng không ai dám nói gì, đành bóp bụng chịu.
* Thuế Công Thương Nghiệp
Hồ Chí Minh và đảng của Hồ chủ trương bao vây kinh tế vùng Pháp chiếm
đóng, tạo khó khăn về lương thực và vật dụng đối với quân đội Pháp cũng như
dân chúng sống trong những vùng ấy. Vì vậy, việc buôn lậu giữa hậu phương và
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vùng Pháp chiếm bị ngăn cấm tuyệt đối. Những người buôn lậu bị bắt, bị giam
tù và hàng lậu bị tịch thu. Tuy vậy, việc buôn hàng lậu không tài nào ngăn cấm
được triệt để, bởi nạn cán bộ hạ tầng của đảng quá thiếu thốn, nên có sự thông
đồng với con buôn để chia lợi, hoặc hàng bắt gặp không báo cáo công khai, chỉ
chia nhau dùng và đem biếu cán bộ cấp trên.
Do đó, việc buôn bán rất thịnh hành, con buôn có đời sống cao hơn nông dân.
Hơn nữa, nhờ có con buôn lậu mà hậu phương mới có được những hoá phẩm
cần thiết như các loại thuốc tây, xăng, dầu, nguyên vật liệu để chế biến sản xuất,
v.v.. Thấy vậy Hồ Chí Minh và Đảng bèn hạn chế phong tỏa kinh tế để đề ra hai
chính sách “thuế Công Thương Nghiệp” và lập “Mậu dịch quốc doanh”.
Thuế Công Thương Nghiệp cũng giống như thuế Nông Nghiệp đánh trên lợi tức
thu được hàng tháng. Ước định số thu của mỗi Công Thương gia hàng tháng,
tùy theo nghề làm, loại buôn để xếp hạng phải đóng thuế bao nhiêu phần trăm
lợi nhuận. Nếu số lợi nhuận cao, các Công Thương Nghiệp cũng phải chịu lũy
tiến gia tăng (giống như địa chủ phú nông đóng thêm thuế phụ trội) là bao nhiêu
phần trăm (từ 15-30%). Mỗi Công Thương gia phải mua nơi chính quyền một
cuốn sổ chi, thu, có ghi sẵn các tiết mục đầy đủ. Mỗi lần mua món gì, bao
nhiêu, mỗi lần bán ra món gì, giá bao nhiêu (dù là bán nước, bán trầu, v.v… sản
xuất ra cái gáo dừa, nồi đất, v.v…) đều phải làm ba hoá đơn (1 giữ, 1 giao người
mua, 1 nộp cho Ban Thuế). Tuy nhiên, sổ sách và những hóa đơn này chỉ giữ lại
để mỗi khi chính quyền cần kiểm tra, hoặc trình báo địa phương, chứ không
phải để tính thuế. Công việc tính thuế là việc của nhân dân, không phải của
chính quyền. Dưới chế độ dân chủ tiến bộ, nhân dân làm
chủ mọi công việc, chính quyền chỉ quản lý thu và giữ mà thôi. Còn việc tính
thuế, thu và nạp là việc của nhân dân. Với luận điệu Cộng sản, vì đảng luôn
luôn tin vào sự giác ngộ, sáng suốt của nhân dân, không cần căn cứ vào sổ sách
giấy tờ, vì giấy tờ chỉ là hình thức không xác thực. Đảng coi việc chấp nhận
mức thuế, nạp các loại thuế là một “hân hạnh” khác với nước tư bản là một
nghĩa vụ. Việc đóng thuế là thể hiện lòng yêu nước, nên việc đóng thuế là một
hân hạnh. Nếu ai không xứng đáng với đặc ân đó, hoặc vì lý do gì không làm
tròn “hân hạnh” đó thì nhân dân có bổn phận đối xử với họ, chính quyền và
Đảng chỉ thi hành biện pháp của nhân dân đề ra.
Ban đầu nhân dân còn thắc mắc chưa rõ được “hân hạnh” và “đặc ân”. Sau
những cuộc học tập gọi là “bồi dưỡng” do đảng và chính quyền tổ chức để đả
thông tư tưởng của nhân dân, họ mới được rõ:
Tại sao nộp thuế là “một hân hạnh – một đặc ân” ?
Dưới chế độ “Dân chủ Nhân dân”, người công dân không có quyền kinh doanh
tự do; đây là đặc điểm quan trọng khác chế độ tư bản, vì kinh doanh là phạm vi
của Mậu dịch Quốc doanh. Nhưng vì hoàn cảnh chung, chính quyền và Đảng
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thương lượng với cơ quan Mậu dịch Quốc doanh, đặc ân cho những thành phần
nào, những việc kinh doanh nào tư nhân được làm, chứ không phải ai cũng
được, việc gì cũng được. (Địa chủ chẳng hạn không được bán hàng cơm, cắt
tóc, v.v.. vì rất nguy hiểm cho sinh mạng của nhân dân). Vì vậy, đơn xin hành
nghề Công, Thương phải nộp cho Ủy Ban Hành Chánh, nhưng quyền cho phép
hay không là quyền của Chi bộ Đảng, vì chỉ có Đảng mới biết rõ lập trường
chính trị của đương đơn. Sau đó, quyền kiểm soát dịch vụ chuyên môn liên hệ
và tùy theo nhu cầu của Mậu dịch Quốc doanh điều khiển. Do đó không phải hễ
ai được hân hạnh nộp thuế là được đặc ân kinh doanh. Tự do kinh doanh cao
quý hơn tất cả mọi tự do khác. Chính vì sợ chết đói mà toàn dân không dám
cưỡng lại luận điệu hàm hồ của chính quyền Cộng sản.
** *
Vì tầm mức quan trọng, bổn phận của nhân dân phải làm gì ?
– Cán bộ hô hào, nhân dân phải tập họp đông đủ, có mặt những người hành
nghề Công, Thương trong địa phương, để mổ xẻ công việc làm ăn của mỗi
Công , Thương rồi lập danh sách thứ tự từ người thu hoạch nhiều nhất xuống
dần kẻ thu hoạch ít nhất, gọi là “Bình Dọc”, nghĩa là những người làm Công
Thương được vào sổ hành nghề Công Thương.
– Tiếp đến cuộc họp thứ hai, các Công Thương tự mổ xẻ nhau mức lợi tức thu
hoạch, bình nghị ai hơn ai kém giữa cuộc họp có đông đủ nhân dân địa phương
chứng kiến và cuối cùng tất cả đều có quyền giơ tay “biểu quyết” xác định mức
lợi tức hằng tháng của mỗi Công Thương, xếp vào bậc cao hay thấp để chịu
thuế từ 60% xuống đến 20% lợi tức được gọi là “Bình Ngang” có nghĩa là các
Công Thương tự bới móc nhau, cạnh tranh, ganh tị, tố cáo nhau chứ không phải
ai khác bên ngoài giới Công Thương ước tính chỉ định mức thuế. Chính quyền
và nhân dân chỉ là kẻ chứng kiến và thi hành việc thu thuế mà thôi.
Qua các kiểu “Dân Chủ” thủ đoạn trên, Đảng của Hồ Chí Minh tha hồ khai thác
sự xích mích, thù hằn giữa những người dân trong làng xóm trả thù nhau nhân
dịp “Bình thuế”. Do đó hầu hết mức thực thu đều bị “Kích lên” gấp đôi, gấp ba
lần. Vì vậy, người dân bỏ công sức ra làm mà không được ăn lại phải bán dần
đồ đạc tư trang để nộp thuế, dần dần họ phải kiệt quệ. Cuối cùng họ tìm mọi
cách trốn sang vùng Pháp kiểm soát để nương thân sống tạm, mặc cho Mậu dịch
Quốc doanh ban ân xuống phước.
Vì chính sách thuế Nông Nghiệp và Công Thương Nghiệp của Hồ Chí Minh và
bè đảng của Hồ quá thủ đoạn, khắt khe, nhằm bóc lột và đàn áp nên toàn dân đã
trở thành bần cố, chỉ ngoan ngoãn làm công cụ cho chính quyền do Đảng Cộng
sản lãnh đạo, núp dưới danh từ “Đảng Lao Động”, một cái Đảng quái gở, độc
tài, hà khắc, dã man nhất trong thế giới loài người từ xưa tới nay. Đảng Lao
Động do Hồ Chí Minh lãnh đạo là một quái thai của Đảng Cộng sản Việt Nam
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ngày nay đã lộ nguyên hình, chỉ là công cụ thuộc địa, tay sai cho đế quốc Cộng
sản Nga Sô, đang lảm nhảm đề cao thủ đoạn vụng về, ấu trĩ “Nhân dân làm chủ,
Nhà nước quản lý, Đảng lãnh đạo”, tức là nhân dân phảii cúi đầu làm nô lệ dưới
hai tầng áp bức và bóc lột tận cùng xương tủy.
Đây là giai đoạn các vùng do Hồ Chí Minh kiểm soát gọi là “Vùng giải phóng”
hoặc “vùng tự do”. Từ năm 1946 đến giữa năm 1954, khi ký Hiệp định Genève.
Có thể nói, trước thời gian này rất nhiều người nhiệt tình theo kháng chiến
chống Pháp, vì tinh thần yêu nước, nên có thiện cảm với Việt Minh Cộng sản,
nay đã mất hết tin tưởng. Họ nhận thấy rõ Hồ Chí Minh chỉ là tên tay sai của
Cộng sản Quốc tế chỉ biết tôn thờ Đảng Cộng sản, đàn áp dân tộc bằng những
chính sách ngoại lai dã man ác nghiệt từ ngàn xưa dưới bất cứ thời đại nào Việt
Nam cũng chưa từng có. Mọi tầng lớp dân chúng bắt đầu bàn tán xôn xao và
cho rằng Hồ Chí Minh và Đảng của Hồ đã nắm trọn quyền hành trong tay,
thanh toán các đảng phái yêu nước, lại còn dùng thủ đoạn trừng trị thành phần
bình dân chất phát nông thôn bằng “phát động quần chúng”, gán ghép bất cứ ai
không phải là đảng viên Cộng sản, là đối phương. Thủ đoạn ấy quả thật vô cùng
tiểu nhân, ác độc.
Do đó, mọi tầng lớp quần chúng đều có một nhận xét tương tự rằng “Hồ Chí
Minh và đảng Cộng sản sẽ không bao giờ áp dụng chính sách nhân đạo, công
bằng để trị dân, đem lại cơm no áo ấm và tiến bộ cho đất nước và dân tộc Việt
Nam”. Cho nên, dần dần một số đông quần chúng chán nản, thất vọng và luôn
luôn phập phồng lo sợ phải sống mãi dưới một chế độ độc ác lạc hậu. Ngày đêm
người dân bị bắt buộc đến các nơi tập trung để cán bộ Cộng sản nhồi nhét thứ
chính trị Mác Xít Leninít nhàm chán, nhưng mọi người không dám có ý kiến,
chỉ biết có một câu “đồng ý nhất trí” bất cứ lý luận nào, hoặc chủ trương nào
của đảng Cộng sản đề ra. Mọi người dân sống trong vùng Việt Minh Cộng sản
gần như mất lý trí, vì bị nhồi sọ, vì quá sợ hãi nên phải câm lặng chịu đựng.
Đời sống mọi tầng lớp dân chúng mỗi ngày một kiệt quệ, tinh thần ngao ngán
bơ phờ, nên họ lần lượt trốn sang vùng Pháp kiểm soát để tạm sống qua cơn
khủng hỏang. Đó là đường cùng chứ không phải theo Pháp. Đa số dân chúng đã
từng ủng hộ Việt Minh Cộng sản chống Pháp, nay ân hận vì đã sáng mắt biết rõ
Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản cũng chỉ là một thứ đế quốc, phát xít còn độc
ác, khắc nghiệt hơn bất cứ loại đế quốc, phát xít nào từ xưa đến nay. Họ kết
luận: Chủ nghĩa Cộng sản là con rắn độc nhất của dân tộc Việt Nam và chính
Hồ Chí Minh là người “Cõng rắn cắn gà nhà – Rước voi về dầy mả tổ”.
Dân chúng có sự so sánh chế độ cộng sản với chế độ thực dân ngày trước và cho
rằng: Tuy chế độ thực dân thiếu tự do, không công bằng, nhưng ít ra chế độ ấy
cũng còn có một vài hình thức pháp lý để trị dân. Họ cũng bắt bớ tù đày, giết
người bằng máy, nhưng không bắt dân lành quê mùa chất phát làm nô lệ cả tinh
thần lẫn thể xác như những tù nhân bằng thủ đoạn “phát động quần chúng” thù
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hằn chém giết dần mòn lẫn nhau như Cộng sản. Ngay những đảng viên đã từng
trung thành với đảng Cộng sảnn cũng bắt đầu ngờ vực. Họ tự hỏi, nếu gây quần
chúng căm thù lẫn nhau, thì cuộc cách mạng dù có thành công sẽ đi về đâu ? Họ
nghĩ rằng, một xã hội mà người mạnh dùng quyền lực ức hiếp kẻ yếu; người
giàu có bóc lột, đày đọa người dân nghèo là một thảm họa, là sự bất ổn triền
miên. Họ càng không tin ở cái xã hội trong đó kẻ dốt nát nghèo kém, lại ra tay
đánh đập tàn nhẫn người khá hơn để xây dựng một đất nước, theo chủ thuyết
Mác Xít. “Thiên đường” kiểu Cộng sản trên mặt đất là hoàn toàn trái ngược
không thể thực hiện được.
Do sự mất tin tưởng của đảng viên Cộng sản và tình trạng ngấm ngầm bất mãn
trong dân chúng, Hồ Chí Minh và đồ đệ vội vã áp dụng biện pháp vừa đánh tan
luồng tư tưởng tác hại trên, vừa tung ngón đòn mạnh để áp đảo tinhthần người
dân:
1. Hồ Chí Minh ra lệnh tổ chức ngay một chiến dịch “cải tạo tư tưởng” cho cán
bộ đảng viên cộng sản học tập thấu triệt chủ trương “Phóng tay phát động quần
chúng” tuy có những sai lầm lặt vặt, nhưng vẫn đạt được chính sách “hợp tình
hợp lý”. Lý luận, hợp tình ở chỗ, mọi người dân được quyền vạch mặt chỉ tên
bọn phong kiến bóc lột, không sợ một áp lực nào – Hợp lý ở chỗ, người dân có
quyền trừng trị bọn chúng, không phải do chính quyền nhúng tay, v.v…
2. Hồ Chí Minh vội vã cho thành lập tại mỗi tỉnh một tòa án quân sự để xét xử
những người bị giam giữ trong các vụ đấu tố với mục đích gán ghép là Việt
gian, chứng minh cho dân chúng thấy rằng nhân dân giác ngộ, sáng suốt tự động
tố giác Việt gian phản động, tay sai cho giặc Pháp. Lấy cớ đó Đảng cho đầy ải,
thủ tiêu những phần tử Quốc Gia hoặc bất cứ thành phần nào không ưa thích
Cộng sản, nhằm uy hiếp tinh thần dân chúng dù ngấm ngầm bất mãn cũng phải
cúi đầu ngoan ngoãn làm nô lệ cho Việt Minh Cộng sản.
Sau chiến dịch học tập cải tạo tư tưởng lập trường cho đảng viên Cộng sản và
khủng bố đồng bào bằng tòa án quân sự điển hình, tất cả đảng viên và cán bộ
chính quyền Việt Minh Cộng sản nắm giữ vai trò lãnh đạo và quản lý, mọi việc
chính trị, kinh tế, xã hội, quân sự, v.v… bắt nhân dân phải làm để đảng hưởng –
được thì đảng nhờ, sai thì nhân dân phải chịu (đồng nghĩa ngồi mát ăn bát
vàng). Đảng viên cảm thấy có quyền uy lợi lộc, làm chủ nhân ông, bắt đầu hăng
hái, bi đa số bọn họ là thành phần thất học nghèo kém vào bậc thang thấp nhất
trong các thời đại trước, nay được ăn trên ngồi trước và được hưởng đủ thứ
quyền lợi đặc ân… Đó là miếng mồi câu một số người thấp kém khác, chiếm đa
số trong xã hội, dù lưng chừng vẫn xin gia nhập hàng ngũ cảm tình viên đảng
Cộng sản, đi đầu thúc đẩy mọi chủ trương công tác Đảng đề ra, nhằm lập công
để được vào Đảng, có quyền, có lợi…
Hồ Chí Minh thấy được thành công trong việc củng cố, phát triển đảng mạnh
hơn trước, nên đề ra chính sách mở rộng đảng bằng khẩu hiệu: Liên kết thành
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phần trung nông, lôi kéo phú nông, chỉ cô lập thành phần thiểu số là địa chủ, trí
thức, tư bản, cho họ là ngoan cố, bởi khó phỉnh dụ cho họ tiêm nhiễm chủ
thuyết Mác Xít ngoại lai. từ đó, sự phân biệt giai cấp tại những vùng Việt Minh
Cộng sản kiểm soát thật chặt chẽ, khắt khe. Những ai bị chính quyền Việt Minh,
đảng Cộng sản liệt vào tư bản, trí thức, địa chủ ngoan cố, phản động, tức thì bị
bao vây cô lập về mọi sinh hoạt đời sống, kể cả việc kết hôn giữa giai cấp này
với giai cấp nọ cũng bị cấm đoán tuyệt đối. Ai may mắn chưa vào tù, cũng chỉ
nằm yên tại nhà như án treo chung thân, chờ ngày bị bắt đi đày ải, hoặc giết
chết, nên không ai dám liên hệ, dù là bà con thân thích. Lắm lúc, họ muốn trốn
thoát sang vùng Pháp chiếm, nhưng việc này rất khó khăn, vì ra khỏi nhà, tai
mắt theo dõi khít khao, bắt cóc giữa đường, thủ tiêu không ai hay biết. Hơn nữa,
từ nhà đến vùng Pháp kiểm soát quá nhiều chướng ngại – chông gai hầm hố..
chông, mìn, trạm canh gác. Ngoài ra, cầu đường đều bị phá hủy..v.v nên ai ai
cũng đành chấp nhận thân phận “cá trên thớt”, “chim trong lồng”.
Những người này tuy may mắn chưa bị giết trong các cuộc đấu tố hoặc đày ải
trong trại tù, nhưng cũng chỉ chờ ngày “tai bay hoạ gởi”. Bởii vậy họ luôn luôn
hồi hộp lo âu. Quả thật, sau những vụ Pháp bỏ bom phá hủy đê điều thủy lợi,
hoặc nhà cửa của dân gần vùng họ, tức thì họ bị bắt tra tấn, ghép là Việt gian
phản động, tiếp tay chỉ điểm, vẽ bản đồ cung cấp cho Pháp. Nếu Pháp bỏ bom
nhằm kho lúa nông nghiệp của đảng và chính quyền Việt Minh thì họ càng bị
tội to lớn nặng nề và bị xử bắn ngay tại chỗ.
Ai cũng biết rằng toàn bộ bản đồ Việt Nam và Đông Dương đầu thế kỷ 20 là do
Pháp vẽ, hệ thống đê điều dẫn thủy nhập điền do Pháp xây dựng; thế mà Việt
Minh Cộng sản lại đổ tội cho những người thất thế, hoặc không ưa thích Việt
Minh Cộng sản làm Việt gian vẽ bản đồ và chỉ điểm cho Pháp. Sự kiện hoàn
toàn phi lý, khôi hài này đã nói lên được tính cách tiểu nhân bỉ ổi của Cộng sản.
Nhưng đối với Cộng sản, tiểu nhân là bản chất, phi lý không phải là một trở
ngại cho mưu đồ của họ. Cộng sản chỉ cần có quyền, có sức mạnh, lý luận theo
một chiều, bắt mọi người phải nghe, phải công nhận là phải, đúng. Nếu ai ngây
thơ thắc mắc ngược lại, sẽ bị ghép tội Việt gian phản động và chịu muôn ngàn
đau khổ chồng chất.
Vì vậy, mặc dù bấy giờ vẫn có rất nhiều người ý thức, chính Hồ Chí Minh và bè
đảng là Việt gian phản quốc số một, nhưng họ không dám nói ra. Tại sao ?
– Hồ Chí Minh và đảng Cộng sản đề ra chủ trương Phản Phong tức nhằm mục
tiêu tiêu diệt sạch mọi thành phần yêu nước, không chịu làm tay sai cho đế quốc
Cộng sản, vốn chủ trương áp đặt chế độ độc tài, dã man trên đất nước Việt
Nam.
– Chính sách cai trị của Hồ Chí Minh hoàn toàn đảo lộn luân thường đạo lý,
nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mà cha ông đã dày công vun xén từ trước đến giờ, để
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phục vụ cho một chính sách ngoại lai. Chính sách phản đế của Hồ Chí Minh đưa
ra nhằm tuyên truyền che đậy việc làm tay sai cho đế quốc Cộng sản Quốc tế.
Hồ Chí Minh thực hiện chiến thuật “vừa ăn cướp, vừa la làng” bằng hình thức
chống thực dân Pháp, hoặc đế quốc Mỹ là người nước ngoài, nên kể hươu kể
vượn, gán ghép thế nào cũng được, chỉ cốt làm dân chúng tối tăm mù tịt, dễ bề
áp dụng chính sách độc tài và ngu dân. Thời đó Hồ Chí Minh đã đặt công tác
tuyên truyền chiếm hai phần ba công cuộc kháng chiến chống Pháp, đến nỗi
trong nhà trường sơ học cũng tuyên truyền nhồi nhét vào đầu lớp trẻ thơ chín
mười tuổi làm cho chúng chỉ biết ca tụng “Bác và Đảng”. Đề bài toán cũng
mang màu sắc tuyên truyền và có khi rất phi lý đến nỗi 1 viên đạn của cán bộ
dân quân phục kích bắn một toán quân Pháp đi lùng chết một lượt 3 tên. Nếu
bắn tiếp 3 viên nữa, sẽ hạ sát bao nhiêu địch ?
Mặc dù lối tuyên truyền của Cộng sảnn là ngây ngô và phi lý, họ chủ trương lập
đi lập lại mãi tại bất cứ đâu có sinh hoạt của nhân dân, như vậy, lâu ngày nhân
dân sẽ nhập tâm rồi cứ cho là thực để được yên thân.
Hồ Chí Minh rất tiểu xảo gian manh, cầm nắm thành phần thất học chiếm đa số,
áp đảo thiểu số và đặt nặng công tác nhồi sọ thế hệ trẻ bằng mọi hình thức đầu
độc trường kỳ.
Do bản chất lưu manh và hành động tiểu xảo, Hồ Chí Minh chẳng những cầm
nắm thành phần thất học làm căn bản, xúi giục thi hành chính sách phi dân tộc,
mà còn dùng đến những tên gian manh trộm cướp, lừa gạt, cờ bạc, hút xách, bê
bối tại mỗi địa phương ra tay hành động bất lương để thay thế cán bộ đảng viên,
hành hạ dân lành.
Tình trạng hỗn loạn tại nông thôn vùng Việt Minh Cộng sản kiểm soát càng
ngày càng lan rộng, vì những phần tử dốt nát, lưu manh luôn luôn đố kỵ kẻ tài
đức, đứng đắn nên chẳng những sẵn sàng tố giác họ là Việt gian phản động, mà
chúng sẵn sàng đánh đập họ tàn nhẫn để lấy lòng đảng và thị uy với nhân dân.
Kẻ thất học và lưu manh, chẳng hiểu gì “tư bản, đế quốc, thực dân”. Bọn ngu
dốt, lưu manh thường bị những người hiểu biết và lương thiện khinh rẻ, nên
thừa cơ hội này bọn chúng có thể trả thù bằng cách vu cáo họ là “phản động
Việt gian” !
Hồ Chí Minh chẳng những có thủ đoạn tiểu xảo, mà còn biết áp dụng “Ngưu
tầm ngưu – Mã tầm mã” để đạt đến ý đồ tiêu diệt mọi thành phần khác, độc
quyền cai trị dân bằng đường lối Cộng sản.
Sau mỗi chiến dịch khủng bố dân chúng, Hồ Chí Minh ra lệnh kiểm thảo, gọi là
“công tác tư tưởng” nhằm đẩy mạnh tinh thần đảng viên, tránh né những lỗi lầm
làm căm tức người dân và đổ tội cho những ai chống đối lại Cộng sản để loại
trừ ra khỏi hàng ngũ kháng chiến.
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Do đó, Hồ Chí Minh khi ấy tuy đã nắm trọn quyền trong tay vẫn còn ra lệnh cho
đảng viên thực hiện phương châm “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót”. Những người
trí thức hợp tác với Việt Minh Cộng sản chống Pháp cũng không nghĩ rằng Hồ
nỡ lòng trở mặt và cũng không ngờ Hồ Chí Minh nghiên cứu triết lý “phụ người
hơn người phụ”, nên họ chỉ biết tham gia kháng chiến chống Pháp tranh đấu độc
lập cho xứ sở. Một số trí thức chỉ nghĩ rằng sự hy sinh của họ sẽ mang lại “Độc
lập, Tự do, Công bằng” cho Tổ Quốc Việt Nam thân yêu.
Nhưng liên tiếp qua các cuộc đấu tố chính trị, đảng Cộng sản đã tàn sát biết bao
người từng cộng tác với Việt Minh, nhưng lại gian xảo cho rằng đó là do “quần
chúng tự động”. Giới trí thức từng cộng tác trong cuộc kháng chiến chống Pháp
theo dõi và nhận thấy rằng chính sách và chủ trương của Hồ Chí Minh thay đổi
từng lúc, chẳng xác định được đâu là cách mạng, đâu là phản động nên họ rất
hoang mang. Từ đó, một câu hỏi được đặt ra trong đầu óc giới trí thức: Một
người, một đảng bá đạo như vậy làm sao có thể thực hiện cách mạng vì dân vì
nước, và chợt nghĩ đến thuyết hoài nghi của Montaigne “cái gì bên này tà thuyết
thì bên kia chân lý”. Thậm chí đảng viên Cộng sản có suy nghĩ cũng cảm thấy ai
oán trong lòng, vì trước đây họ nghĩ rằng giới công nhân và nông dân cũng có
thể trị quốc một cách công bình nhân đạo, bởi họ cũng là con người. Nhưng giờ
dây, họ mới thấy rõ, công nhân,nông dân chỉ là một công cụ cho chế độ ngoại
lai, mệnh danh là “công nông chuyên chính” giả hiệu.
Thủ đoạn của Hồ Chí Minh không những lừa gạt giới công nhân, nông dân mà
còn lừa gạt cả thành phần trí thức từng cộng tác đắc lực với Hồ. Qua phong trào
Trăm Hoa Đua Nở, Hồ Chí Minh đã tẩy trừ một số người từng đóng góp rất
nhiều cho kháng chiến và Đảng Cộng sản. Các thanh niên được gửi sang Trung
Quốc, các nước Cộng sảnn Đông Âu để học tập kỹ thuật, lúc trở về chỉ được
dùng một thời gian khi tình trạng chuyên viên kỹ thuật còn thiếu thốn và vai trò
của họ còn cần thiết. Sau đó, họ lần lượt bị đào thaoei, vì theo Cộng sản, họ là
con cái trí thức cũ hấp thụ tư tưởng thực dân đế quốc khó giác ngộ chủ nghĩa
Mác Xít. Hồ Chí Minh luôn luôn hoài nghi giới trí thức, coi trọng công tác tư
tưởng Mác Xít vào bậc nhất, vì đã hấp thụ lời tuyên bố của Mao Trạch Đông:
“Trí thức không giác ngộ chủ nghĩa Mác Xít, không lợi ích bằng một cục phân”.
Thủ đoạn của Hồ Chí Minh là dùng người từng giai đoạn, mỗi giai đoạn nhằm
tiêu diệt ngầm một kẻ thù theo thứ tự ưu tiên với chính sách “Vắt chanh bỏ vỏ”.
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Giai Đoạn 4 : Từ Năm 1954 – 1969
Hồ Chí Minh Thỏa Hiệp Với Pháp Chia Đôi Đất Nước.
Miền Bắc Gánh Chịu Chính Sách Vô Nhân Đạo Của Hổ
Nhìn lại các hành động từ ngày Hồ Chí Minh xuất hiện đến ngày chết (18901969). Hồ Chí Minh đã gây ra Ðiêu tàn cho đất nước và Bất hạnh cho dân tộc
Việt Nam.
Chỉ vì Hồ Chí Minh hận đời ! Bỏ dở việc học hành vì thân sinh của Hồ bị bãi
chức Tri huyện nên rời bỏ quê cha, đất tổ, tha hương cầu thực. Càng thêm hận
đời, khi Hồ Chí Minh xin vào học Trường Thuộc địa tại Pháp và bị Pháp từ
chối. Hận đời hơn nữa vì phải sống lang thang trên xứ người rày đây mai đó,
không có một nghề nghiệp gì, cũng không có một việc làm nhất định.
Thế chiến thứ nhất (1914-1918) kết thúc, cách mạng vô sản Nga thắng lợi, Chủ
nghĩa Cộng sản bành trướng khắp nơi, nhất là tại Pháp. Hồ Chí Minh chớp thời
cơ hoạt động. Trong Ðại hội Ðảng Xã Hội tại Tours vào năm 1920, Hồ Chí
Minh tán đồng theo Ðệ Tam Quốc Tế Cộng sản và từ đó trường Staline đón
nhận Hồ Chí Minh. Tại trường Staline Hồ Chí Minh học tập theo Chủ nghĩa
Marx Lenine và chiến thuật Bôn Xê Vích.
Từ đó, năm 1924 Hồ Chí Minh được phái qua Trung Quốc hoạt động. Ðây là
thời điểm các Tổ chức chống Pháp của Người Việt không chấp nhận Cộng sản
bắt đầu gặp khó khăn qua sự tuyên truyền, tổ chức các cơ sở Cộng sản. Nhà
cách mạng Phạn Bội Châu bị Pháp bắt cùng nằm trong thời gian này. Tiếp theo
là Ðảng Cộng sản Ðông Dương được thành lập năm 1930.
Giai đoạn khó khăn nhất của các Tổ chức, Ðảng phái của người Việt không
chấp nhận Cộng sản hoạt động tại Trung Quốc bị lũng đoạn, phá hoại khi Hồ
Chí Minh từ Mạc Tư Khoa trở lại Trung Quốc theo chỉ thị của Staline (xem Giai
đoạn 1931-1945 đã nói rõ)
Các Tổ chức, Ðảng phái của người Việt không chấp nhận Cộng sản bị hai kẻ
thù đánh phá. Ðó là Cộng sản (Hồ Chí Minh) và Thực dân Pháp, điển hình là
cuộc khởi nghĩa của Việt Nam Quốc Dân Ðảng tại Miền Bắc năm 1930. Thực
dân Pháp đã xử chém đầu các Chiến sĩ Quốc gia.
Bị hai kẻ thù nguy hiểm (thực dân và cộng sản) nên biến cố năm 1945, các Tổ
chức, Ðảng phái Quốc gia đã bị Hồ Chí Minh phỏng tay trên, bằng xảo thuật
Chính phủ Liên Hiệp và Hồ Chí Minh chiếm luôn chức Chủ tịch Chính phủ
Liên Hiệp. Hồ Chí Minh thấy các Tổ chức, Ðảng phái Quốc gia chống đối vì
biết rõ chân tướng Hồ là tay sai của Cộng sản Quốc tế. Hồ Chí Minh liền dùng
vàng bạc mua chuộc các Tướng Tàu để làm ngơ cho Việt Minh (Cộng sản) hoạt
động.
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Ðến khi Thực dân Pháp trở lại Việt Nam do sự thỏa thuận của đồng minh Anh,
Trung Hoa… Hồ Chí Minh liền xoay qua bắt tay với Thực dân Pháp ký Hiệp
định sơ bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Rồi Hồ Chí Minh thân hành đến Pháp để
thương thuyết, điều đình trực tiếp.
Ðiều này chứng tỏ Hồ Chí Minh luôn luôn thỏa hiệp với các thế lực để duy trì
sự cai trị của Cộng sản.
Vì bản chất và tham vọng của Thực dân Pháp muốn trở lại cai trị xứ Ðông
Dương. Thực dân Pháp không thi hành Hiệp định sơ bộ, đã ngang nhiên đem
quân tấn công và chiếm đóng Hà Nội. Hồ Chí Minh yếu thế phải rời bỏ Hà Nội
và kêu gọi toàn dân tham gia kháng chiến chống Pháp. Bắt tay với Pháp, rồi kêu
gọi chống Pháp.
Vì bản chất Thực dân, Pháp lùng bắt Việt Minh, bất kỳ người dân lương thiện
nào, Pháp cũng có thể ghép vào Việt Minh. Lính Lê Dương của Pháp càn quét
các vùng thôn quê, đốt nhà cướp của và hãm hiếp phụ nữ…
Toàn dân Việt Nam đồng lòng chống Pháp, nhờ đó Hồ Chí Minh được dân
chúng ủng hộ.
Hồ Chí Minh biết khai thác khát vọng của toàn dân là không còn con đường nào
khác hơn là đánh Pháp giành Ðộc lập. Hồ Chí Minh biết khai thác nhược điểm
của toàn dân nên công cuộc kháng chiến chống Pháp ngày càng phát triển mạnh
thêm.
Nhưng từ năm 1950, Hồ Chí Minh gặp thuận lợi sau khi Mao Trạch Ðông
chiếm lục địa Trung Hoa năm 1949 và ra sức viện trợ cho Hồ chí Minh.
Từ đó, Hồ Chí Minh theo lệnh của Trung Cộng thi hành các chính sách: Giảm
tô, Thuế nông nghiệp, Công thương nghiệp, Phản phong (phong kiến), Ðấu tố
chính trị, Rèn cán, chỉnh quân, chuẩn bị cho công cuộc “Cải cách ruộng đất, đấu
tố địa chủ”.
Chính các chủ trương, chính sách đó gây bất mãn trong mọi tầng lớp nhân dân,
vì người dân hiểu ra rằng: “Cộng sản còn tàn ác hơn Thực dân Pháp”.
Hồ Chí Minh khai thác nhân lực, vật lực phục vụ trong chiến dịch Ðiện Biên
Phủ quá sức của người dân.
Ðến lúc này Hồ Chí Minh nhận thấy, tuy là chiến thắng trận Ðiện Biên Phủ,
nhưng nhân lực, vật lực đã cạn kiệt, đặc biệt là sự âm thầm chống đối của nhân
dân.
Chính vì lẽ đó, Hồ Chí Minh đã thỏa hiệp với Thực dân Pháp để chia đôi đất
nước.
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Sau khi Khối Cộng sản Liên xô tan rã, các tài liệu được bạch hóa công khai qua
Hồi ký của các lãnh tụ Cộng sản Quốc tế và các Sử gia ghi nhận.
Kể từ tháng 7 năm 1954 đến tháng 4 năm 1975, người Việt ở Miền Nam vẫn gọi
ngày 20 Tháng Bảy là Ngày Quốc Hận. Ðó là mối hận đất nước bị chia đôi, tái
diễn tấm bi kịch “huynh đệ tương tàn Trịnh Nguyễn phân tranh gần 300 năm
trước” Chế độ Cộng sản miền Bắc không coi ngày đó mang một niềm ân hận,
ngược lại họ còn cho đó là một sự thắng lợi.
Người quốc gia ở Miền Nam thì vẫn đa cảm, các lãnh tụ Cộng sản sắt đá hơn vì
họ tin tưởng ở một chủ nghĩa “siêu việt” và một phong trào vô sản toàn thế giới.
Ở Miền Nam nhiều người cũng than thở:
“Ðây sông Gianh, đây biên cương thống khổ”
“Ðây sa trường, đây nấm mộ người Nam”.
Ngoài Bắc, các lãnh tụ Cộng sản còn đang lo hô hào cán bộ đẩy mạnh các cuộc
đấu tố để tiêu diệt giai cấp địa chủ, thực hiện tư tưởng Mao Trạch Ðông. Hồ Chí
Minh ký đạo luật “cải cách ruộng đất” vào Tháng Mười Hai năm 1953, một
“bước tiến” trong cuộc cách mạng quốc tế mà Hồ Chí Minh theo đuổi. Khi một
người tin mình nắm chân lý tuyệt đối trong tay thì họ dám làm bất cứ cái gì để
thực hiện chân lý đó, một cuộc nội chiến giết hàng triệu người chỉ là một chi tiết
nhỏ trong vở tuồng lịch sử vĩ đại mà họ coi là tất yếu.
Nửa thế kỷ nhìn lại, bây giờ nhiều người Việt Nam sống ở miền Bắc cũng công
nhận việc chia đôi đất nước năm 1954 là một mối đau nhục nhã, gây nên cảnh
“nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn” vô ích kể từ khi ký Hiệp định Genève,
ngày 20 Tháng Bảy năm 1954. Từ nửa thế kỷ nay, nhiều Sử gia vẫn đặt câu hỏi:
Sau khi Việt Minh chiếm được căn cứ Ðiện Biên Phủ của Pháp, tại sao Hồ Chí
Minh không thừa thắng xông lên, tiếp tục tấn công để chiếm lấy tất cả nước
Việt Nam mà lại chịu ký Hiệp định chia đôi đất nước ? Mỗi Sử gia có thể nhấn
mạnh vào một lý do nào đó, không biết chắc ai đúng ai sai. Nhiều người cho là
Cộng sản Việt Nam đã chịu áp lực của Liên Xô và Trung Cộng. Các đàn anh
Cộng sản này muốn kết thúc cuộc chiến ở Ðông Dương, sau khi họ đã ký kết
chấm dứt chiến tranh ở Hàn Quốc. Nghĩ như vậy tức là Cộng sản Việt Nam bị
ép buộc nên phải cắt đôi đất nước. Ðể làm áp lực, hai nước Cộng sản đàn anh
hứa tiếp tục viện trợ với điều kiện Cộng sản Việt Nam chịu đến bàn hội nghị ở
Genève.
Có Sử gia lại nói chính Cộng sản Việt Nam muốn ký hiệp ước vì sợ đằng sau
nước Pháp còn có Mỹ, phải ngưng chiến để không cho Mỹ có lý do can thiệp
vào Việt Nam. Ông William J. Duiker, trong cuốn “The Communist Road to
Power in Vietnam” kể rằng: “Hồ Chí Minh đã mất công thuyết phục cánh chủ
chiến trong đảng Cộng sản, trong phiên họp Trung ương Ðảng vào Tháng Bảy
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năm 1954”. Hồ Chí Minh nói rằng: “Những người trong Trung ương Ðảng
muốn tiếp tục chiến tranh không nhìn thấy mối nguy là quân Mỹ có thể sẽ nhảy
vào Việt Nam giúp Chính phủ Quốc Gia của Bảo Ðại, thay chỗ của Pháp”. Lúc
đó sẽ gặp nhiều khó khăn.
Trong thời gian chiến cuộc Ðiện Biên Phủ, chính phủ Pháp đã yêu cầu Mỹ hỗ
trợ bằng cách ném bom chung quanh thung lũng này để tiêu diệt quân Việt Nam
đang tấn công. Không khí “chiến tranh lạnh” bao trùm thế giới từ sau Ðại Chiến
Thứ Hai, cả Nga lẫn Mỹ đang nghi ngờ nhau. Bộ Quốc Phòng Mỹ vẫn nghĩ
rằng: “Sớm muộn gì Nga xô cũng sẽ đánh Âu Châu và Trung Cộng sẽ lấn chiếm
các nước
Ðông Nam Á. Bởi vì trong vùng đó đều có đảng Cộng sản địa phương đang nổi
dậy hoạt động, làm nội ứng. Trong lúc đó Mỹ đã rảnh tay ở Cao Ly mà lực
lượng máy bay, bom đạn của Mỹ vẫn sẵn sàng ở Nhật Bản và Ðài Loan. Nhưng
chính phủ Mỹ đã từ chối không giúp Pháp ở Ðiện Biên Phủ. Nếu sau đó chính
phủ Pháp chấp thuận những điều kiện của Mỹ, thí dụ, trả lại nhiều quyền tự
quyết về quân sự và ngoại giaocho Chính phủ Quốc Gia Việt Nam hơn, sau khi
Bảo Ðại đã phong nhậm một ông Thủ tướng thân Mỹ, thì việc tham dự của Mỹ
có thể thành sự thật. Ðó là mối lo chính đáng của Hồ Chí Minh, con người có
kinh nghiệm, biết dự đoán các biến chuyển của thời cuộc hơn các lãnh tụ khác”.
Ông Duiker cũng cho là vì lo ngại Mỹ sẽ nhúng tay trực tiếp nên Hồ Chí Minh
đã lựa chọn giải pháp chia đôi Việt Nam, thay vì giải pháp ngưng bắn tại chỗ,
mỗi bên giữ phần đất mình đang kiểm soát. Trong trường hợp ngưng bắn tại
chỗ, Mỹ vẫn có thể chờ một biến cố nào đó để lấy cớ mà viện trợ trực tiếp cho
Chính phủ Ngô Ðình Diệm đánh nhau với Việt Minh trở lại. Khi chính phủ Mỹ
không ký vào Hiệp định Genève chia đôi Việt Nam, chúng ta có thể hiểu là Mỹ
nghiêng về giải pháp ngưng bắn tại chỗ, vì nó thích hợp với mưu đồ của Mỹ
hơn. Ðúng như Hồ Chí Minh lo ngại. Mặt khác, nếu chia đất theo lối “da beo”
thì Hồ Chí Minh khó thi hành được chương trình đấu tố trong “cải cách ruộng
đất” mà Hồ Chí Minh đã bắt đầu, dưới sự cố vấn của các đồng chí Trung Quốc.
Nhưng một câu hỏi thực tế là lúc đó Việt Minh có đủ sức tiến đánh tới toàn
thắng, nếu Mỹ không can thiệp hay chăng ? Tướng Navarre, người chỉ huy quân
Pháp thời đó, cho biết rằng trong năm 1954, lực lượng Việt Minh đã cạn sức vì
dồn hết sức vào chiến dịch Ðiện Biên Phủ. Ðể chiếm lấy một cứ điểm có 16.000
quân Pháp, Việt cộng áp dụng chiến thuật “biển người” của Trung Cộng, đã huy
động gần 50,000 quân chủ lực, 55.000 quân phụ lực và 100.000 dân công tiếp tế
cho chiến trường. Ðiện Biên Phủ thất thủ, kết quả phía Pháp chết khoảng 1.500
quân, 4.000 bị thương; trong khi phía Việt Minh mất 25.000 người, trong đó có
10.000 người chết. Nhiều người bên phía Việt Minh thì cho là sau khi thắng trận
ở Ðiện Biên Phủ, họ đủ sức sẵn sang mở ra những cuộc hành quân ở vùng Châu
Thổ sông Hồng Hà để tiêu diệt lực lượng Pháp và Quân Ðội Quốc Gia. Tất
nhiên họ không dự trù việc tham dự của Mỹ có thể xảy ra và cũng không biết
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các điều kiện viện trợ của Liên Xô và Trung Cộng cho cuộc chiến tranh chống
Pháp.
Tướng Navarre thì nói sau trận Ðiện Biên Phủ các hoạt động tấn công của Việt
Minh đã giảm hẳn đi, nhưng khi ông ta xin thêm 2 Sư Ðoàn viện binh thì chính
phủ Pháp từ chối.Mặt khác, Thủ tướng Pháp lúc đó, ông Mendès France, đã
hứa trước Quốc Hội khi nhậm chức là sẽ giải quyết chiến tranh Ðông Dương
trước ngày 21 tháng Bảy, cho nên có ký Hiệp định đình chiến thì ngôi Thủ
tướng của ông mới tồn tại.
Bên cạnh các giả thuyết của các Sử gia, có một tài liệu có thể coi là khách quan
đối với tình hình quân sự tại Việt Nam lúc đó. Trong cuốn Hồi Ký của
Khrushchev (Khrushchev Remembers), người lãnh đạo Liên bang Xô Viết năm
1954, thay Staline chết (bản dịch cuốn sách này xuất bản năm 1971 ở Mỹ). Gọi
là khách quan, vì ông Nikita Khrushchev rất có cảm tình với Hồ Chí Minh. Hơn
nữa, lúc đó Khrushchev nắm đủ các tin tức mà người ngoài không biết, do
guồng máy ở các cố vấn Nga Xô bên cạnh Việt Minh cũng như ở Trung Quốc
cung cấp.
Khrushchev kể rằng, đầu năm 1954 Chu Ân Lai, Hồ Chí Minh đến Mát-Cơ-Va
họp để bàn một lập trường chung tại Hội nghi Genève, “dựa trên tình hình ở
Việt Nam”. Khrushchev mô tả: “Tình hình rất nghiêm trọng. Phong trào kháng
chiến ở Việt Nam đang trên đà sụp đổ. Các dân quân hy vọng Hội nghị Genève
sẽ dẫn tới một thỏa hiệp ngưng bắn để củng cố lực lượng hầu có thể tiếp tục
cuộc chiến đấu chống Pháp…” Ðó là nhận xét của Khrushchev. Ông còn thuật
lại lời Chu Ân Lai, sau một phiên họp chung, có lúc Chu Ân Lai kéo
Khrushchev vào một góc, nói: “Ðồng chí Hồ Chí Minh đã nói với tôi rằng tình
hình ở Việt Nam đang tuyệt vọng, và nếu chúng ta không tiến đến một cuộc
ngừng bắn sớm, thì người Việt Nam không thể đứng vững chống lại quân Pháp.
Do đó, Hồ Chí Minh đã quyết định nếu cần sẽ rút lui về biên giới Trung Quốc
và Hồ Chí Minh xin Trung Quốc sẵn sàng tiến quân sang Việt Nam, như chúng
tôi đã làm ở Triều Tiên. Nói cách khác, người Việt Nam muốn chúng tôi đánh
đuổi quân Pháp giúp họ. Chúng tôi không thể nào đáp ứng yêu cầu của đồng chí
Hồ Chí Minh. Chúng tôi đã tổn thất quá nhiều ở Triều Tiên, cuộc chiến đó tốn
kém quá đối với chúng tôi. Chúng tôi không thể nào dự vào một cuộc chiến
tranh khác trong lúc này”.
Nghe Chu Ân Lai xong, Khrushchev đã tìm cách thuyết phục Chu Ân Lai đừng
từ chối ngay: “Ðồng chí không thể nào nói với ông Hồ là đồng chí sẽ không
giúp đỡ khi ông ta bị Pháp đánh phải rút quân về biên giới Trung Quốc. Tại sao
đồng chí không cứ nói dối một cách vô hại đi ? Cứ để cho người Việt Nam họ
tin là đồng chí sẽ giúp họ nếu cần, cái đó sẽ khích lệ họ chiến đấu chống quân
Pháp hăng hái hơn”. Chu Ân Lai đã nghe lời khuyên đó, Khrushchev kể, ông ta
“không nói với ông Hồ là Trung Quốc sẽ không đánh nhau với Pháp trên lãnh
thổ Việt Nam”.
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Chúng ta có thể tin những lời Khrushchev thuật lại là đúng, vì ông ta tỏ ra rất
hâm mộ Hồ Chí Minh. Lần đầu Khrushchev gặp Hồ Chí Minh là vào Tháng Hai
năm 1950, khi Hồ Chí Minh sang Mát-cơ-va xin Staline viện trợ. Khrushchev
mô tả Hồ Chí Minh là một con người “thành thật, nhân từ, trong sáng” và nói
rằng: “Ông ta có thể chinh phục tất cả mọi người với tấm lòng chân thành và
niềm tin tưởng không thể nào lay chuyển của ông rằng Chủ nghĩa Cộng sản là
tốt nhất cho dân tộc ông và cho cả loài người”. Khrushchev tả: “Hồ Chí Minh
có đôi mắt chân thành, trông thơ ngây như trẻ em”. Khrushchev ca ngợi Hồ Chí
Minh là “một người Cộng sản trung kiên”
Trái lại, cáo già Staline thì không nhận xét như Khrushchev, nên trong cuộc gặp
gỡ đầu năm 1950, Hồ Chí Minh đã rút ra một tờ báo hình ảnh của Liên Xô, có
hình Staline, rồi xin ông ta ký tên vào đó làm kỷ niệm. Staline vui vẻ ký, nhưng
sau đó đã ra lệnh mật vụ tới phòng Hồ Chí Minh lén thu hồi lại, vì Staline cũng
sợ Hồ Chí Minh sẽ lợi dụng, theo lời Khrushchev thuật. Mọi người đều biết hồi
Hồ Chí Minh ở bên Trung Quốc và làm việc cho OSS, tổ chức Tình Báo Mỹ,
Hồ Chí Minh có xin Tướng Chennault, Chỉ huy Phi đoàn Cọp Bay của Mỹ ở
Trung Quốc, ký tặng Hồ Chí Minh một bức hình. Sau đó Hồ Chí Minh mang
bức hình về Việt Nam, rồi khi họp hội nghị Tân Trào thì đem bức hình đó trưng
bày để mọi người nghĩ rằng Hồ Chí Minh đã được Mỹ ủng hộ, mà Mỹ thì đang
thắng Nhật. Chưa chắc Staline biết câu chuyện này, nhưng một lãnh tụ Cộng
sản như ông ta thì chắc cũng hiểu là không nên tin tưởng những lãnh tụ Cộng
sản khác như Hồ Chí Minh, mà trước đây Staline cho áp dụng kỷ luật vào năm
1935.
Câu chuyện Khrushchev kể trong cuốn Hồi ký về cuộc đối thoại với Chu Ân Lai
có thể hoàn toàn là thật. Vì ông ta không có lý do nào để nói dối. Chu Ân Lai
chắc cũng không cần bịa chuyện ra nói với Khrushchev. Năm 1954 là lúc bang
giao giữa hai nước Nga-Hoa còn rất thân thiện, mà nếu Chu Ân Lai nói dối thì
Khrushchev có thể kiểm tra lại, biết liền. Cho nên chúng ta có thể tin rằng Hồ
Chí Minh quả thật đã thú nhận với cả hai lãnh tụ Nga và Trung Quốc về tình
hình và lực lượng Việt Minh đang lo bị thua tới mức có thể phải rút sang biên
giớiTrung Quốc. Cũng có thể tin được là năm 1954, Hồ Chí Minh đã xin Trung
Cộng đem quân vào Việt Nam.
Khi Chu Ân Lai nói với Khrushchev rằng Trung Cộng không thể tham dự một
cuộc chiến nữa, sau khi đã tiêu hao lực lượng ở Cao Ly, điều này cũng đúng
thôi. Nhiều người vẫn nghĩ là chính Staline thúc đẩy Trung Cộng đem quân
sang Cao Ly để làm tiêu mòn lực lượng nước Cộng sản anh em này, vì ai cũng
biết chính Staline bật đèn xanh cho Kim Nhật Thành gây chiến. Nhưng sau khi
ký Hiệp ước đình chiến ở Cao Ly, Trung Cộng đã thấy sự thiệt hại của họ quá
lớn, cho nên không muốn dính vào một cuộc chiến khác.
Theo William Duiker thì vào Mùa Thu năm 1953, Ngoại trưởng Mỹ Foster
Dulles đã cảnh cáo nếu Trung Cộng dính vào Chiến Tranh Ðông Dương thì sẽ
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“có hậu quả nghiêm trọng”, khiến Bắc Kinh chấp nhận chính sách tỏ dấu hiệu
ôn hòa của Nga Xô trong cuộc ganh đua với Mỹ, sau khi ông Staline qua đời.
Như vậy thì việc ký Hiệp định Genève một phần là do Hồ Chí Minh lo sợ nếu
tiếp tục chiến tranh thì Mỹ sẽ can thiệp, mà sức lực Việt Minh lúc đó đang yếu;
một phần khác cũng vì chủ trương ôn hòa của Nga Xô khiến cho Hồ Chí Minh
lo ngại nếu không theo thì sẽ không còn được Nga và Trung Quốc viện trợ như
trước nữa. Bản hiệp định chia đôi đất nước đó dẫn tới cuộc chiến tranh Nam
Bắc làm chết mấy triệu người Việt Nam, cũng vì Hồ Chí Minh là một người
Cộng sản kiên cường, đúng như ông Khrushchev ca ngợi. Hồ Chí Minh muốn
cả hai miền Nam Bắc đều phải sống dưới chế độ Cộng sản để tiến hành việc
“giải phóng” luôn vùng Ðông Nam Á.
Qua các sự kiện cho chúng ta thấy Hồ Chí Minh không bao giờ quan tâm đến
quốc gia, dân tộc Việt Nam.
Hồ Chí Minh chỉ quan tâm đến sự bành trướng của Chủ nghĩa Cộng sản. Chính
tham vọng điên cuồng của Hồ Chí Minh mà dân tộc Việt Nam phải gánh chịu
mọi hậu quả chiến tranh, “huynh đệ tương tàn, nồi da xáo thịt”. Các thanh thiếu
niên có lòng ưu tư về đất nước Việt Nam đã chết một cách vô nghĩa. Bom đạn
ngoại bang tàn phá, cày nát quê hương Việt Nam. Hồ Chí Minh đã tạo ra hai
cuộc tỵ nạn đầy máu và nước mắt để đi tìm tự do :
Năm 1954, trên 1 triệu người đã bỏ miền Bắc, tỵ nạn vào Miền Nam để tìm tự
do và được sống yên lành trên phần đất Miền Nam Việt Nam.
Năm 1975, hàng triệu người dân rời bỏ Việt Nam tìm tự do nơi đất khách quê
người và cũng có hàng triệu người chết trong biển cả, trong rừng sâu…
Chỉ vì tham vọng điên cuồng của Tập đoàn Cộng sản, đào tạo bởi tên Cộng sản
kiên cường Hồ Chí Minh.
Cải Cách Ruộng Đất
Cải cách ruộng đất, đầy kinh hoàng ở miền Bắc Việt Nam, thảm họa khủng
khiếp chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc.
Cuộc “Cải Cách Ruộng Ðất” đã thực sự bắt đầu diễn ra từ năm 1953 và kết thúc
năm 1956. Những dư âm và hậu họa của nó vẫn còn mãi cho đến tận ngày nay.
“Cải Cách Ruộng Ðất” chẳng khác nào một trận động đất kinh hoàng, bão táp
ác liệt đổ ập xuống miền Bắc Việt Nam gây ra biết bao tàn phá đảo lộn ghê rợn,
biết bao tang tóc, đau thương cho người dân lương thiện.
Xuất phát từ đâu mà trận bão táp ghê rợn đó đã tràn đến cái xứ sở đau thương
này ? Nguyên nhân là do chuyến đi bí mật của Hồ Chí Minh vào năm 1950, từ
chiến khu Việt Bắc đến Moscow, Liên xô. Hồ Chí Minh đã gặp Staline, lúc đó
Mao Trạch Ðông cũng có mặt tại Moscow. Staline, Mao Trạch Ðông đã nhận
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xét là Việt Nam coi nhẹ nhiệm vụ phản phong (ý nói hữu khuynh), và chỉ thị
phải tiến hành cuộc cách mạng phản phong để “bồi dưỡng động lực cách mạng
là nông dân lao động”, nói cụ thể là phải làm “Cải Cách Ruộng Ðất” ở các vùng
do Việt cộng kiểm soát gọi là vùng “giải phóng”. Lời cảnh cáo của Staline, Mao
Trạch Ðông, về lập trường “hữu khuynh” đã làm cho Hồ Chí Minh rùng mình
nhớ lại trong thời gian bị giam lỏng tại Liên xô (1935). Lần này Hồ Chí Minh
không thi hành “lệnh” của Staline, Mao Trạch Ðông thì khó mà tồn tại trong vai
trò lãnh đạo. Nên sau khi về nước, đã cùng Ban Thường vụ Trung ương Ðảng
Cộng sản (Bộ Chính trị) trong hai năm trời bí mật và tích cực chuẩn bị tiến hành
cuộc “Cải Cách Ruộng Ðất”. Chuẩn bị cả về mặt tư tưởng, cả về mặt chính
sách, đường lối, lẫn về mặt tổ chức.
Theo sự phân công của Staline, Trung Quốc sẽ giúp đỡ cho Việt Nam, nên Hồ
Chí Minh đã mời các đoàn cố vấn Trung Quốc đến miền Bắc Việt Nam. Cố vấn
trưởng là La Quý Ba, đồng thời là Ðại sứ Bắc Kinh tại Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa, Vi Quốc Thanh Trưởng đoàn cố vấn quân sự, còn Trưởng đoàn cố vấn
“Cải Cách Ruộng Ðất” là Kiều Hiểu Quang, vốn là Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng
Tây. Ðó là chưa kể đủ loại cố vấn khác, như cố vấn Chỉnh huấn, cố vấn Công
an, cố vấn Tổ chức, cố vấn Tuyên truyền… Ðể chuẩn bị về mặt tư tưởng cho
cán bộ, đảng viên và quân đội, năm 1952, Bộ chính trị, Trung ương Ðảng thực
hiện cuộc “chỉnh huấn” trong Ðảng và cuộc “chỉnh quân” trong quân đội, theo
đúng mẫu mã cuộc “chỉnh phong” của Ðảng Cộng sản Trung Quốc, chỉ có cái
tên hơi khác một chút mà thôi.
Chuẩn bị về mặt tổ chức, Bộ chính trị Trung ương Ðảng đã thành lập Ủy ban
Cải cách Ruộng đất Trung ương gồm có:
* Chủ Nhiệm : Trường Chinh, Tổng Bí thư Ðảng Lao động Việt Nam
* Phó Chủ nhiệm 1 : Hoàng Quốc Việt, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Ðảng
Lao Ðộng Việt Nam.
* Phó Chủ nhiệm 2 : Lê Văn Lương, Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Ðảng
Lao Ðộng Việt Nam.
* Ủy viên Thường trực : Hồ Viết Thắng, Ủy viên Trung ương Ðảng Lao Ðộng
Việt Nam.
Hồ Viết Thắng đã theo học tại Trung Cộng về phương pháp kích động quần
chúng trong chính sách “Cải Cách Ruộng Ðất”. Sau khi học tập tại Trung Cộng,
Hồ Viết Thắng trở về Bắc Việt và được Hồ Chí Minh giao trọng trách thành lập
“Trung tâm Ðào tạo Cán bộ Cái cách Ruộng đất”. Trung tâm này được tổ chức
bí mật tại vùng Cao Bắc Lạng.
– Dưới Ủy ban Cải cách Ruộng đất Trung ương là các Ðoàn Cải cách Ruộng
đất.
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– Dưới các Ðoàn là các Ðội Cải cách Ruộng đất.
Cả một đạo quân hùng hậu để làm “chiến dịch” với chiêu bài đánh phong kiến !
Ðảng Cộng sản coi “Cải cách Ruộng đất” là một cuộc “cách mạng long trời lở
đất”, cho nên cần phải “phóng tay phát động quần chúng” để thực hiện. Có
nghĩa là phải làm hết sức mãnh liệt, thẳng tay, không khoan nhượng, không
thương xót, cho dù có những hành động quá trớn, quá tệ cũng không đáng quan
tâm.
Các lãnh tụ Cộng sản thường nhấn mạnh Ðảng Cộng sản là đảng cách mạng thì
nhất định phải làm “Cải Cách Ruộng Ðất” theo tinh thần “cách mạng”, “cách
mạng long trời lở đất” ! Họ cao ngạo phê phán các cuộc “Cải Cách Ruộng Ðất”
hòa bình ở nhiều nước là cải lương chủ nghĩa, tư sản và phản cách mạng: Vì tại
các nước đó, chính quyền hạn định mức ruộng đất tối đa cho điền chủ được có,
còphần thừa thì nhà nước mua lại để chia cho người ít hay không có ruộng đất.
Còn khi giải thích cho cán bộ mấy chữ “phóng tay phát động quần chúng” khó
hiểu này, Hồ Chí Minh đã dùng hình ảnh dễ hiểu sau: Khi uốn thanh tre cong
cho nó thẳng ra, phải uốn quá đi một tí và giữ lâu lâu, rồi thả tay ra thì nó mới
thẳng được. Hình như Hồ Chí Minh cũng khoái cái lối giải thích hóm hỉnh ấy,
không nghĩ rằng cái tinh thần “quá đi một tí” sau nầy chính là mối họa lớn cho
dân lành ! Các đoàn, các đội “Cải Cách Ruộng Ðất” được tung về nông thôn.
Họ tung hoành gần như với quyền hạn không hạn chế, họ cảm thấy mình nắm
trong tay quyền sinh, quyền sát. Cấp trên đã “phóng tay” cho họ và họ cũng tự
“phóng tay”… Vì thế, trong dân chúng thường nói “nhất đội, nhì Trời” và các
“anh đội” cũng khoái tai khi nghe như thế! Nên không chừa một ai, theo lệnh
của Hồ Chí Minh thi hành triệt để. Ngay cả Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, Chủ
tịch Ủy ban Quân quản thành phố Hà Nội, về quê thăm nhà ở làng Tó (Thanh
Oai) thuộc ngoại thành Hà Nội. Ông bị đội “Cải Cách Ruộng Ðất” bắt giữ cùng
với anh cần vụ (lính hầu) và xe ô tô. Van xin gì cũng không được thả ra. Về sau
do một sự tình cờ, chính quyền Hà Nội biết được mới cho người đến nhận ông
Thiếu tướng Chủ tịch Ủy ban Quân quản về Hà Nội. Ðại thần của chế độ mà
còn bị như thế huống hồ người dân đen !
Trong năm 1952, Bộ chính trị Trung ương Ðảng Lao động Việt Nam, tức là
Ðảng Cộng sản khoác cái tên mới từ năm 1951, cho làm thí điểm “Cải Cách
Ruộng Ðất” ở 6 xã thuộc huyện Ðại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Trong thí điểm lần
này có một sự kiện “động trời” : Tòa án “Cải Cách Ruộng Ðất” xử tử hình Bà
Nguyễn Thị Năm, tức là Cát Thành Long, người mà thời trước cách mạng, đã
từng che giấu, nuôi ăn, giúp đỡ các Ông như: Trường Chinh, Hoàng Quốc Việt,
Lê Ðức Thọ, Phạm Văn Ðồng, Lê Thanh Nghị, Lê Giản… Còn trong Tuần Lễ
Vàng, gia đình Bà Nguyễn Thị Năm đã hiến 100 lạng vàng cho chính quyền
mới. Bà đã hoạt động trong Hội Phụ Nữ, lại có con trai đi Bộ Ðội, làm Trung
Ðoàn Trưởng. Thế mà Bà đã bị quy tội là Ðịa Chủ Cường Hào Ác Bá, bị đoàn
“Cải Cách Ruộng Ðất” xử án tử hình, Ủy Ban Cải Cách Ruộng Ðất Trung Ương
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duyệt y và Bộ Chính Trị Trung Ương Ðảng Lao Ðộng Việt Nam cũng đồng
thuận.
Những người lãnh đạo Cộng sản trong Bộ Chính Trị, nhất là những người đứng
đầu trong Chính Phủ đã từng được Bà che giấu, nuôi ăn, tặng vàng… Nay Hồ
Chí Minh đang làm Chủ tịch nước, Tổng bí thư, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ
tướng, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Quốc Hội, Tổng Bộ trưởng, Tướng lãnh… đã
lạnh lùng chuẩn y án tử hình một người đàn bà có công từ đầu !!!
Phát súng đầu tiên của “Cải Cách Ruộng Ðất” nổ vào đầu một người phụ nữ yêu
nước đã từng giúp đỡ cho những người Cộng sản ! Chính phát súng đó tự nó đã
nói lên nhiều điều về các lãnh tụ Cộng sản ! Nó báo hiệu trước những tai họa
khôn lường cho dân tộc Việt Nam !
Năm 1953, thực tế là năm bắt đầu tiến hành “Cải Cách Ruộng Ðất”, cũng là
năm Ðảng Cộng sản chuẩn bị toàn bộ đường lối, chính sách và “luật pháp hóa”
các chính sách của Ðảng bằng quyết nghị của Quốc hội, sắc lệnh và nghị định
của Chính phủ, thông tư của các Bộ. Dựa trên tài liệu chính thức của Ðảng
Cộng sản, xin ghi lại những cái mốc lịch sử đau thương của dân tộc ta trong
cuộc “Cải Cách
Ruộng Ðất”, đẫm máu và nước mắt này:
– Tháng 1 năm 1953, Hội nghị lần thứ Tư của Trung ương Ðảng Lao động Việt
Nam để thông qua bản Dự thảo cương lĩnh Ðảng về chính sách ruộng đất. Tại
hội nghị, Hồ Chí Minh đọc báo cáo đề ra nhiệm vụ triệt để giảm tô, tiến tới “Cải
Cách Ruộng Ðất”.
– Tháng 3 năm 1953, Hội đồng Chính phủ họp thảo luận báo cáo của Phó Thủ
tướng Phạm Văn Ðồng về mục đích, phương châm, kế hoạch phát động quần
chúng. Hội đồng Chính phủ đã thông qua các văn bản về chính sách ruộng đất
và phát động quần chúng, tức là đã “luật pháp hóa” nghị quyết của Ðảng.
Từ ngày 01 – 05 tháng 03 năm 1953, báo Nhân Dân đăng tải bài “Chỉnh đốn
Chi Bộ” của Ủy viên Bộ chính trị Ðảng Lao động Việt Nam, Trưởng ban tổ
chức Trung ương Lê Văn Lương, người trực tiếp phụ trách cuộc Chỉnh đốn tổ
chức trong “Cải Cách Ruộng Ðất”.
Ngày 16 tháng 03 năm 1953, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra thông
thư về việc chỉnh đốn chính quyền cấp xã qua việc phát động quần chúng. Ðây
là những hướng dẫn cho việc gắn liền cuộc Chỉnh đốn tổ chức với “Cải Cách
Ruộng Ðất”, với tinh thần “Không dựa vào Tổ chức cũ đã có như các Ủy ban
kháng chiến, Chi bộ Ðảng… mà lập nên Tổ chức mới” ở nông thôn !
Qua các khóa huấn luyện gọi là “Cán bộ Cải cách Ruộng đất”, với danh xưng là
“Ðoàn”. Chức vụ Ðoàn trưởng tương đương như Bí thư Tỉnh ủy, đặc biệt Ðoàn
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trưởng nhận lệnh từ Trung ương và báo cáo thẳng về Trung ương (không qua
trung gian bộ máy nhà nước hay Ðảng ở cấp địa phương).
Mỗi Ðoàn gồm có nhiều “Ðội” tùy theo nhu cầu.
Mỗi Ðội gồm có 6 hay 7 Ðội viên. Ðội trưởng được chọn lựa trong số “bần cố
nông” hoặc bần nông. Những người này đều đã tham gia vào các cuộc “Cải
Cách Ruộng Ðất”, trước đây (1952-1953).
Ðội “Cải Cách Ruộng Ðất” có quyền hành tuyệt đối nên lúc bấy giờ tại miền
Bắc có câu “nhất Ðội nhì Trời”.
Ngày 12 tháng 04 năm 1953, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra 3 sắc
lệnh:
1. Sắc lệnh quy định chính sách ruộng đất, trong đó có việc tịch thu, trưng thu,
trưng mua ruộng đất chia cho nông dân.
2. Sắc lệnh quy định việc thành lập Tòa án nhân dân ở những nơi phát động
quần chúng.
3. Sắc lệnh quy định việc trừng trị những địa chủ ở những nơi phát động quần
chúng tiến hành “Cải Cách Ruộng Ðất”.
– Ngày 01 tháng 6 năm 1953, báo Nhân dân đăng bài về Chương trình “Cải
Cách Ruộng Ðất”.
– Tháng 6 năm 1953, Ðảng Lao động Việt Nam tổ chức cái gọi là “đợt chỉnh
huấn chính trị” để nâng cao lập trường giai cấp cho Cán bộ Ðảng viên trong
cuộc đấu tranh “Cải Cách Ruộng Ðất”.
– Ngày 14 tháng 11 năm 1953, Hội nghị lần thứ 5 Trung ương Ðảng và Hội
nghị toàn quốc của Ðảng Lao động Việt Nam để quyết định tiến hành chính
sách “Cải Cách Ruộng Ðất”.
Hồ Chí Minh đã phát biểu ý kiến tại hội nghị và nhấn mạnh: “Phải phóng tay
phát động quần chúng tiến hành “Cải Cách Ruộng Ðất””
– Từ ngày 01 – 04 tháng 12 năm 1953, kỳ họp thứ 3 của Quốc hội Khóa 1, Hồ
Chí Minh với tư cách Chủ tịch nhà nước, đọc báo cáo “Tình hình trước mắt và
nhiệm vụ “Cải Cách Ruộng Ðất”.
– Ngày 04 tháng 12 năm 1953, Quốc hội (bù nhìn) nhất trí thông qua Luật “Cải
Cách Ruộng Ðất”. Sau đó Hồ Chí Minh đã ra sắc lệnh ban hành Luật “Cải Cách
Ruộng Ðất” do Quốc hội thông qua. Từ đó, bắt đầu các đợt “Cải Cách Ruộng
Ðất”, mà đợt đầu tiến hành ở 47 xã tỉnh Thái Nguyên và 6 xã tỉnh Thanh Hóa,
sau đó lan tràn trên khắp miền Bắc, trừ các vùng miền núi. Ðợt 5 là đợt cuối
cùng, phần lớn diễn ra ở các xã đồng bằng Bắc bộ và các vùng bị Pháp chiếm
trước đây. May mắn cho đồng bào miền núi, vì Ðảng Lao động Việt Nam chủ
- 126 -

trương sau khi hoàn thành “Cải Cách Ruộng Ðất” ở vùng đồng bằng mới làm ở
miền núi. Do sự phẫn nộ của quần chúng đã bùng lên dữ dội, nhiều cuộc nổi dậy
của nông dân, nhất là cuộc nổi dậy ở Quỳnh Lưu, Phát Diệm… gây nên cảnh
điêu tàn và bất hạnh cho người dân lượng thiện, nên Trung ương Ðảng Lao
động Việt Nam chỉ tiến hành cái gọi là “Cải Cách Dân Chủ” ở miền núi, nghĩa
là dẹp bỏ phong kiến địa phương, không dùng bạo lực quá mạnh vì sợ dân
chúng chạy sang Trung Quốc, Lào… Còn ở huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị,
vì nằm sát giới tuyến, tiếp giáp Miền Nam Việt Nam, nên cũng được chiếu cố,
nghĩa là dùng bạo lực vừa phải “để không gây ảnh hưởng xấu đến Miền
Nam…”
– Tháng 09 năm 1956, Hội nghị lần thứ 10 của Trung ương Ðảng Lao động Việt
Nam kiểm điểm tình hình “CảCách Ruộng Ðất”.
Qua ảnh hưởng của Ðại hội lần thứ 20 của Ðảng Cộng sản Liên Xô vạch trần
những tội ác của Staline, do sự bất mãn trong quần chúng, cộng thêm sự phản
ứng khá mạnh của Cán bộ Trung ương Ðảng, buộc phải thừa nhận những sai
lầm nghiêm trọng trong “Cải Cách Ruộng Ðất” và chủtrương sửa sai.
Tại hội nghị, Trung ương đã thi hành kỷ luật như sau:
– Trường Chinh mất chức Tổng bí thư, nhưng vẫn còn là Ủy viên Bộ chính trị.
– Hoàng Quốc Việt mất chức Ủy viên Bộ chính trị.
– Lê Văn Lương mất chức Ủy viên Bộ chính trị.
– Hồ Viết Thắng bị đưa ra khỏi Trung ương Ðảng Lao động Việt Nam.
– Hồ Chí Minh kiêm nhiệm Tổng bí thư Ðảng Lao động Việt Nam.
– Lê Duẫn làm Bí thư thường trực cho Bộ chính trị Trung ương Ðảng Lao động
Việt Nam.
Ngày 29 tháng 10 năm 1956, Mít tinh lớn tại Nhà Hát Nhân dân Hà Nội, Ðại
tướng Võ Nguyên Giáp, Ủy viên Bộ chính trị Trung ương Ðảng thay mặt Chủ
tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Ðảng Lao động Việt Nam, chính thức công
nhận những sai lầm nghiêm trọng trong “Cải Cách Ruộng Ðất”.
Nhân đây, xin nói rõ sự gian manh, xảo trá của Hồ Chí Minh trong cuộc “Cải
Cách Ruộng Ðất” do chính Hồ Chí Minh nhận lệnh từ Staline, Mao Trạch Ðông
tại Liên xô. Tất cả đều do Hồ Chí Minh chủ động, vì Hồ Chí Minh nắm giữ tất
cả những chức vụ quan trọng như:
– Chủ tịch Ðảng Lao động Việt Nam.
– Chủ tịch Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
– Lãnh tụ tối cao của Ðảng và Chính phủ.
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Thế mà khi bị quần chúng phản đối chính sách “Cải Cách Ruộng Ðất” do chính
Hồ Chí Minh chủ xướng, thì Hồ Chí Minh lại trốn tránh trách nhiệm và viện lẽ:
“Bác đến không tiện”, rồi Hồ Chí Minh đưa Ðại tướng Võ Nguyên Giáp ra
“chịu trận” thay mình. Nếu thành công Hồ Chí Minh hưởng trọn, mà thất bại thì
đưa người khác ra chịu thay cho mình. Như vậy có xứng đáng là người lãnh đạo
hay không ?
Chính vì lý do đó, ở trong nước cho đến nay chưa ai viết về thảm họa của công
cuộc “Cải Cách Ruộng Ðất”. Tại sao ? Dễ hiểu là sau khi bị bắt buộc phải thừa
nhận những sai lầm trong “Cải Cách Ruộng Ðất”, Hồ Chí Minh,Bộ chính trị
Trung ương Ðảng ra lệnh miệng: “Tuyệt đối cấm không được nói đến đề tài
này”. Người đầu tiên “vi phạm lời cấm kỵ thiêng liêng đó” là nhà văn Hà Minh
Trân, anh đã viết lướt qua rất nhẹ nhàng đến đề tài cấm kỵ đó trong tác phẩm
“Vào Ðời”. Tức thì Nguyễn Chí Thanh hô hoán lên là “tư tưởng địa chủ ngóc
đầu dậy”, và bị hành hạ một cách tàn nhẫn.
Ngay cả những người phát hiện ra sai lầm trong “Cải Cách Ruộng Ðất” như :
– Vũ Ðình Hòe, Bộ trưởng Tư pháp.
– Luật sư Nguyễn Mạnh Tường, Chủ tịch Hội Luật gia, Ủy viên Trung ương
Mặt Trận Liên Việt.
– Ðỗ Ðức Dục, Thứ trưởng Văn hóa…
Tất cả những người này đều bị Hồ Chí Minh trừng trị thẳng tay như sau:
– Vũ Ðình Hòe bị giáng chức Bộ trưởng và xóa bỏ luôn Bộ Tư pháp.
– Luật sư Nguyễn Mạnh Tường bị thải hồi.
– Ðỗ Ðức Dục bị giáng chức.
Từ đó mọi người ai cũng im lặng, “lo giữ cái mạng sống của mình”… Hy vọng
rồi đây sẽ có nhiều nhà văn, nhà nghiên cứu trong nước vượt qua nỗi sợ “truyền
kiếp”, đề cập đến đề tài đau thương này để các thế hệ sau ghi nhớ tội ác của Hồ
Chí Minh.
Nói về những tội ác trong “Cải Cách Ruộng Ðất”, thì không có giấy bút nào để
trình bày cho hết và nếu có giấy bút cũng không thể tả hết được sự đau đớn, khổ
nhục, tàn ác giữa con người với con người qua cái gọi là “Cải Cách Ruộng
Ðất”. Lịch sử Việt Nam kể từ ngày dựng nước và các giai đoạn bị Tàu, Tây đô
hộ cũng không có cảnh tượng nào xảy ra như thảm cảnh “Cải Cách Ruộng Ðất”
do Hồ Chí Minh chủ xướng.
Ở đây, chỉ lược kê các điểm chính như sau:
1. Hồ Chí Minh sát hại người dân lương thiện rồi bày trò hề sửa sai.
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Người nông dân Việt Nam hiền hòa, chất phác, đang làm ăn sinh sống và hết
lòng đóng góp vào cuộc kháng chiến chống Pháp. Bỗng dưng Hồ Chí Minh
giáng cho họ một đòn chí mạng. Hồ Chí Minh nói rằng “Cải Cách Ruộng Ðất”
là một cuộc cách mạng để thực hiện ước mơ muôn đời của nông dân: “Người
cày có ruộng”.
Nhưng thực tế thì không phải như vậy, sự thật là nông dân bị đánh một đòn chí
mạng ! Tầng lớp người siêng năng, giỏi giang biết làm ăn nhất ở nông thôn thì
bị quy là địa chủ, phú nông, thậm chí còn cho là cường hào ác bá, bị triệt hạ hết
đường sinh sống và còn một loại cán bộ ở nông thôn đã từng chịu đựng gian
khổ, làm nhiệm vụ lãnh đạo kháng chiến, sản xuất… thì bỗng nhiên bị quy là
phản động, gián điệp, Việt gian, v.v… bị trừng trị. Nhiều người bị bắn giết vô
cùng man rợ.
Ngay cả nhiều người trung nông, thậm chí người nuôi vịt, chăn vịt cũng “bị kích
lên” làm địa chủ cho đủ cái tỷ lệ quái gở 5% địa chủ (so với dân số thôn xã!) và
họ phải cam chịu cái số phận mà Ðảng Cộng sản dành cho địa chủ. Cái tỷ lệ
quái gở 5% đó lại kèm thêm những “kết luận” quái đản khác: Ðã có địa chủ, tất
phải có cường hào ác bá ! Thế là người dân chịu chết ! Biết bao nỗi oan khuất
không thể nào kể hết. Cái phương châm “thà giết lầm hơn là bỏ sót”, cộng thêm
với việc “thi đua lập thành tích đánh phong kiến” đã gây ra tình trạng “kích
thành phần”, “nống thành tích” cố tìm ra địa chủ phản động, xử tử nhiều cường
hào ác bá… để có được bằng khen, huân chương, hầu ngoi lên địa vị cao hơn…
càng làm cho nỗi khổ đau của người dân tăng lên nhiều gấp bội !
Xin dẫn chứng một vài câu chuyện như sau:
Một anh đi làm công tác “Cải Cách Ruộng Ðất” ở Khu 4 kể lại: Hồi đó ai cũng
biết danh Chu Văn Biên, Bí thư Khu ủy và Ðặng Thí, Phó Bí thư Khu ủy khét
tiếng là người hiếu sát trong “Cải Cách Ruộng Ðất”, họ đều là Trưởng và Phó
Ðoàn “Cải Cách Ruộng Ðất”. Thậm chí trong dân gian đã lưu truyền bài vè,
trong đó có câu: “Giết người nổi tiếng làThí Biên”.
Anh còn kể thêm chuyện Ðặng Thí đã ký 2 án tử hình trên ghi đong (guidon) xe
đạp, như sau:
Một Ðội tới làm công tác “Cải Cách Ruộng Ðất” tại một xã nghèo ở Nghệ An,
quê hương của Hồ Chí Minh và Hồ Viết Thắng. Cả Ðội tìm kiếm mãi mà không
thể quy cho ai là địa chủ được. Những ai đã từng đến tỉnh này đều biết rõ cảnh
nghèo khổ cùng cực của người dân ở đây. Phó Bí thư Ðặng Thí “đả thông tư
tưởng” do cố vấn Trung Quốc đã chỉ thị là phải có 5% địa chủ. Ðội “Cải Cách
Ruộng Ðất” này sợ bị cấp trên khiển trách, tính ra cả làng từng này hộ, từng ấy
nhân khẩu, thì cũng phải kiếm ra được 5 địa chủ. Tưởng thế là xong, nào ngờ
khi báo cáo lên cho Ðặng Thí, thì… ông ta liếc mắt qua không thấy có danh
sách “lên thớt”, tức là giết . Tiếp đó, ông liền quát mắng cho anh Ðội trưởng
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một trận nên thân: “Có địa chủ mà không bắn thằng nào cả à ?” Sau đó ném cả
tập hồ sơ vào mặt anh Ðội trưởng. Cuối cùng thì Ðội cũng lọc ra được “Hai địa
chủ để bắn” và vội vã chạy lên Ðoàn để báo cáo. Giữa đường gặp Ðăng Thí
đang đi xe đạp, anh Ðội trưởng liền đưa báo cáo và danh sách xử bắn hai địa
chủ. Ðặng Thí vẫn ngồi trên yên xe đạp, chẳng thèm đọc hết nội dụng, đặt đề
nghị “xử bắn hai địa chủ” lên ghi đong xe đạp, mở vội xà cột (sacoche), rút bút
ký toẹt vào danh sách xử bắn. Xong rồi Ðặng Thí tiếp tục đạp xe đi thẳng.
Một nhân viên làm việc ở Viện khoa học Việt Nam đã đi làm công tác “Cải
Cách Ruộng Ðất” kể lại câu chuyện thương tâm dưới đây: Ðội “Cải Cách
Ruộng Ðất” mà anh đã tham gia công tác về một làng nghèo ở Thái Bình, không
thể nào tìm đâu ra đủ số địa chủ, cũng như không thể có được số 5% cường hào
ác bá để bắn. Cả Ðội đều lo sợ ! Thế rồi họ đưa một ông “chăn vịt” vào danh
sách xử bắn ! Làng nào cũng giống như nhau, mấy ông “gột vịt” (ấp trứng nuôi
vịt con), chẳng bao giờ được dân làng ưa cả, vì lùa vịt con xơi thóc lúa của dân
làng mà lại hay to mồm cãi lại, gây gổ… Thế là “đủ yếu tố cấu thành tội phạm”,
trong đó có tội “bị dân làng ghét cay ghét đắng”. Ðịa chủ bóc lột thóc của nông
dân, vịt cũng ăn cướp thóc lúa của người dân. Nhưng vịt không thể bắn được thì
chủ nó phải chịu thay ! Ai ai cũng vui vẻ cả ! Anh bạn ấy cũng biết là sai nhưng
không dám mở miệng ra khi “cái máy nghiền thịt“ của Ðảng đang khởi động !
Cho đến nay, không ai biết số người bị quy tội oan, bị tù oan và bị giết oan là
bao nhiêu, vì Ðảng Cộng sản giấu tịt đi ! Những con số mà nhiều người đưa ra
chỉ là ước đoán. Hồi cuối năm 1956, khi được biết, tôi (Nguyễn Minh Cần, Ủy
viên Thường vụ Hà Nội) được Thành ủy Hà Nội giao cho trách nhiệm sửa sai
công tác “Cải Cách Ruộng Ðất” ở ngoại thành Hà Nội.
Vì tính cách quan trọng của việc làm đó ở thủ đô, nên ông Võ Nguyên Giáp
được Bộ chính trị phân công giúp đỡ phần việc sửa sai ở Hà Nội. Vì thế, thỉnh
thoảng theo ông Cần cho biết: Có đến nhà ông Giáp làm việc. Ðôi khi chúng tôi
cũng có nói chuyện với nhau về những vấn đề chung chung.
Một hôm tôi hỏi thẳng ông Giáp:
– Trong “Cải Cách Ruộng Ðất” có bao nhiêu người bị oan?
Ông Giáp nói: “Hai vạn” (20.000 người)
Lúc đó tôi không dám hỏi cụ thể hơn. Thế thì bao nhiêu người bị chết oan ? Tôi
biết là mình đã đụng đến vấn đề cấm kỵ nhất của Ðảng.
Cho đến nay, tôi không biết con số mà ông Giáp nói với tôi có thật hay không ?
Nhưng hôm đó ông trả lời câu hỏ của tôi ngay lập tức, không do dự, không nghĩ
ngợi gì cả. Do đó, tôi cũng tin tưởng nơi câu trả lời của ông Giáp là thật.
Còn số người bị hành quyết trong “Cải Cách Ruộng Ðất và Chỉnh đốn Tổ chức”
thì tôi ước đoán là chừng năm hay sáu nghìn người. Ðó là chưa kể nhiều người
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bị chết vì các lý do khác như: tự tử trước khi xét xử, chết vì bị tra khảo, đánh
đập khi còn giam cầm ở các thôn xã, chết trong tù, người nhà địa chủ chết đói
do bị bao vậy, cô lập trong nhiều ngày không được ăn uống…
Tại cuộc mít tinh tối 29-10-1956, ông Võ Nguyên Giáp chỉ cho biết con số 12
ngàn (12.000) cán bộ và đảng viên đã được trả tự do mà thôi ! Con số đó đúng
hay không, ai mà biết được !
Tóm lại, những con số về người bị chết trong “Cải Cách Ruộng Ðất” vẫn chưa
xác định được. Dù thế chăng nữa, với những con số ước tính đã cho thấy đây là
một tội
ác tày trời. Tội ác này chính là tội chống nhân loại, chẳng kém gì tội diệt chủng
!
Còn chuyện “sửa sai” thì cũng chỉ là một lối “tung hỏa mù”, chủ yếu để làm dịu
đi phần nào nỗi công phẫn dữ dội của dân chúng, tránh những cuộc bùng nổ bất
lợi cho Ðảng mà thôi. Những người đã từng đi làm công tác sửa sai cho biết khá
rõ trong vấn đề này. Có nhiều cái sai không thể nào “sửa” được. Bắn giết người
ta, làm què quặt thân thể , làm tổn hại tâm thần người ta (có không ít người bị
điên, bị
mất trí, bị lẩn thẩn), làm cho gia đình người ta tan vỡ… thì chỉ có Trời chưa
chắc sửa được !
Ngay cả những việc tưởng chừng như không khó sửa lắm, nhưng cũng không
thể nào sửa nổi. Chẳng hạn, gia đình bị quy là địa chủ, nhà cửa bị tịch thu chia
cho mấy hộ nông dân, khi được xét là quy tội oan, phải trả lại nhà cho người
chủ cũ. Nhưng, khi biết là phải trả lại nhà, các ông bà nông dân bèn cạy gạch,
cạy cửa, dỡ ngói, rút rui mè, cất giấu hết những thứ cần thiết, phá phách gần
như tan nát cả
ngôi nhà họ đang chiếm ngụ. Nên cái nhà được trả lại đâcòn nguyên vẹn như
trước. Chỉ còn cái xác , ở cũng không được.
Còn các “quả thực” khác khi đã chia rồi thì sửa sai làm sao được ! Thóc lúa,
nông dân ăn hết, bán hết rồi (họ khai như thế), nông cụ bị tiêu tán hết (hoặc khai
hư hỏng rồi), thìlấy gì mà trả lại cho người chủ cũ. Ðó là không nói đến những
quan hệ tình cảm đã bị tổn thương, giữa vợ chồng, giữa anh em, giữa họ hàng,
giữa thầy trò, giữa hàng xóm, láng giềng thì chẳng làm gì được. Mọi người đều
câm lặng với sự uất hận, căm thù…
Trong sửa sai chỉ có việc trả tự do cho những người bị tù oan. Còn việc khôi
phục lại chức vụ cho một số cán bộ đã bị đấu tố, cũng không đơn giản vì quan
hệ khá phức tạp giữa cán bộ mới với cán bộ cũ, ân oán còn chồng chất.
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Ðể thấy rõ sự gian xảo của Hồ Chí Minh qua hội nghị lần thứ 10 của Trung
ương Ðảng Lao động Việt Nam tháng 09 năm 1956, Trung ương Ðảng phải
thừa nhận những sai lầm nghiêm trọng trong công tác “Cải Cách Ruộng Ðất”.
Nhưng Ðảng đổ lỗi cho cấp dưới đã thi hành sai, chứ Trung ương Ðảng không
nghiêm khắc tự phê phán mình. Ðảng vẫn coi “đường lối của Trung ương Ðảng
về cơ bản là đúng”, chỉ có “việc tổ chức thực hiện không đúng” mà thôi. Ðảng
vẫn khư khư khẳng định: “Cải Cách Ruộng Ðất” dù có sai lầm “nhưng về cơ
bản vẫn giành được thắng lợi lớn”. Ðiều đó nói lên sự gian xảo, giả đối, ngụy
biện, không thự lòng hối hận của Ðảngï. Như thế thì làm sao mà Ðảng sửa sai
cho được ?!
Còn cái gọi là thi hành kỷ luật với các người lãnh đạo “Cải Cách Ruộng Ðất”
cũng chỉ là trò hề “giơ cao đánh khẽ” để lừa dối dư luận mà thôi. Như trường
hợp Trường Chinh mất ghế Tổng bí thư, nhưng lại vẫn là Ủy viên Bộ chính trị
Trung ương Ðảng và được chuyển sang ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội, lại phụ
trách công tác tư tưởng… Trường Chinh cùng với Tố Hữu bày ra vụ “Nhân Văn
Giai Phẩm”
đàn áp quyết liệt anh chị em trí thức ưu tú, khao khát tự do, làm cho bao văn
nghệ sĩ tài ba bị tù đày, bị đàn áp, bị treo bút trong hàng mấy chục năm trời…
Cũng chính Trường Chinh đã đánh một đòn nặng nề vào nền văn học miền Bắc,
làm cho nền Văn học bị thui chột trong nhiều thập niên.
Hoàng Quốc Việt (một người nổi tiếng “ác liệt nhất”, chẳng những trong “Cải
Cách Ruộng Ðất” mà trong nhiều vụ trước nữa, chẳng hạn vụ H122 xảy ra trong
kháng chiến chống Pháp, Hoàng Quốc Việt phụ trách xét vụ này, đã ra lệnh bắt
giam nhiều cán bộ, phần đông là cán bộ quân đội, và làm chết oan nhiều người),
bị đưa ra khỏi Bộ chính trị mà lại được giao cho chứcvụ Viện trưởng Viện Kiểm
sát Tối cao (đây là chức vụ nắm quyền sinh quyền sát con người).
Lê Văn Lương chịu trách nhiệm về chỉnh đốn tổ chức đã làm cho nhiều cán bộ
đảng viên ở xã bị bắn giết, bị tù đày ra khỏi Bộ chính trị thì sau này lại được
đưa về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Một chức vụ quan trọng tại Thủ đô Hà
Nội.
Hồ Viết Thắng bị đưa ra khỏi Trung ương Ðảng thì lại cho làm Ủy viên Thường
trực Ủy ban Kế hoạch Nhà nước !
Trái lại, người ngoài Ðảng mà dám thẳng thắn phát biểu ý kiến với Ðảng Cộng
sản, cho dù nhẹ nhàng chăng nữa, như trường hợp Luật sư Nguyễn Mạnh Tường
đọc bài tham luận tại hội nghị Mặt trận Tổ quốc phê phán cuộc “Cải Cách
Ruộng Ðất” và đưa ra những đề nghị hợp lý thì bị Ðảng trù dập ông, dồn ông
vào cảnh khốn cùng cho đến chết !
Thử hỏi có bao giờ Trung ương Ðảng thành thật hối lỗi về những sai lầm, về
những tội ác của mình hay không ? Hồ Chí Minh khéo bày những trò hề !
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Chẳng những không biết hối lỗi mà cả cho đến ngày nay, Ðảng Cộng sản vẫn cứ
nói lấy được là “Cải Cách Ruộng Ðất” đã giành được thắng lợi lớn: “Thực hiện
ước mơ nghìn đời” của nông dân là đem lại ruộng đất cho người cày. Ðây là
một sự dối trá trắng trợn. Vì ruộng đất mà nông dân được chia thì một phần
đáng kể là của những người bị quy tội oan, khi sửa sai cuối cùng rồi phải trả lại.
Phần ruộng đất chia còn trong tay nông dân, họ chưa kịp được hưởng gì trên
mảnh đất được chia đó thì năm 1957- 1958, Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng sản đã
bắt đầu lùa họ vào hợp tác xã để tập thể hóa nông nghiệp, nghĩa là họ không còn
làm chủ ruộng đất của của mình nữa ! Vả lại, xét cho cùng, “đem lại ruộng đất
cho người cày” đâu có phải là mối quan tâm chính yếu hay là mục đích tối hậu
của Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng sản đội lốt (Lao Ðộng). Cho nên đến khi sửa
đổi Hiến pháp. Ðảng Cộng sản đã đưa một điều khoản mới trong Hiến pháp,
nhẹ nhàng ra lệnh quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất trong cả nước ! Thế thì làm
sao có thể nói Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng sản “đem lại ruộng đất cho người
cày” được?! Quả thật là người nông dân chịu bao nhiêu đau thương, tang tóc để
rồi cuối cùng chẳng được gì cả !
2. Hồ Chí Minh phá hoại truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.
Truyền thống hiếu hòa, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau ở nông thôn Việt Nam
được dân tộc ta xây dựng hàng nghìn năm, đã bị Hồ Chí Minh và Ðảng Cộng
sản phá vỡ trong vòng ba, bốn năm “Cải Cách Ruộng Ðất”. Nếu ai đã từng sống
ở nông thôn Việt Nam trước “khi Hồ Chí Minh xuất hiện”, trước “Cải Cách
Ruộng Ðất” đều cảm nhận cái tinh thần “đùm bọc nhau”, “lá lành đùm lá rách”
còn khá đậm đà trong mối quan hệ giữa người với người, nên có câu:
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước phải thương nhau cùng”.
Cố nhiên, không ai nói là ở các làng quê không có những kẻ bóc lột, nhưng tinh
thần chung ở nông thôn ta là như vậy. Với cái chính sách “phân định thành phần
giai cấp”, Ðảng Cộng sản chia cư dân nông thôn thành:
– Cố nông, bần nông, trung nông (có ba loại: trung nông yếu, trung nông vừa,
trung nông cứng).
– Phú nông (có hai loại: phú nông thường, phú nông ngấp nghé địa chủ).
* Ðây là “sáng kiến” của người chấp hành để khi cần thì dễ “kích” họ lên hàng
địa chủ, cho đủ số quy định 5%.
– Ðịa chủ (có mấy loại: địa chủ yêu nước và kháng chiến, địa chủ thường, địa
chủ cường hào ác bá, địa chủ phản động).
Sự phân chia có vẻ “khoa học” lắm, nhưng khi thực hiện thì tất cả đều do cảm
tính chủ quan, do nhu cầu của “đội” (khi thượng cấp bắt phải đủ số 5% địa chủ,
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bắt phải có cường hào ác bá, phản động để bắn, thì cứ phải kích “kích” lên cho
đủ số), do ý muốn chủ quan của “ông đội” (nhiều khi ý muốn đó rất quái đản,
thấy thái độ của đương sự có vẻ ngang bướng thì cứ “kích” lên cho bõ ghét). Về
nguyên tắc, muốn phân định thành phần thì phải “tố khổ”, phải “tố” nhau, vạch
nhau ra để “xếp” thành phần. Với lối xúi giục, cưỡng ép người dân tố giác lẫn
nhau rất phổ biến trong “Cải Cách Ruộng Ðất”, nên từ đó họ chia rẽ nhau, thù
ghét nhau, oán hận nhau.
Cũng có nhiều người lúc đầu không muốn “tố” ai hết vì không muốn làm trái
lương tâm, nhưng ai không chịu “tố” thì bị Ðội “Cải Cách Ruộng Ðất” coi là
chưa “dứt khoát”, có liên quan”, v.v… cuối cùng thì ai cũng phải tham gia vào
cuộc “tố” lẫn nhau để giữ mạng mình.
Ðây là số đông. Nhưng cũng có không ít những kẻ hoặc vì tư thù, hoặc vì muốn
trục lợi, “tố điêu”, “tố láo” để ngoi lên làm “rễ”, làm “cốt cán”, làm “cán bộ”,
để được chia “quả thực” nhiều hơn. Mà thường cái đám người này nghèo túng
vì lười biếng, vì rượu chè, cờ bạc, có khi là những phần tử lưu manh, nhưng
thường lại được “Ðội Cải Cách” coi như là bần cố nông để dựa, o bế, sử dụng
nhằm… hoàn thành nhiệm vụ của Ðội.
Một điều kỳ quái cần nêu lên là: Mọi lời “tố” của nông dân đều không cần bằng
chứng, hơn nữa mọi lời “tố” của họ đều được coi là bằng chứng, đều được ghi
vào hồ sơ tội trạng! Không cần có bất cứ một sự kiểm chứng nào hết ! “Lý
luận” của Ðảng là “phải tin tưởng ở quần chúng”, “nông dân lao động đã nói là
đúng”.
Thế là không còn ai cãi được nữa ! Chính vì thế, khi Ðội cần “đánh vào” Bí thư
hay Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến trước ở vùng tạm bị chiếm, nay bị coi là tổ
chức cũ, mà có một ai đó “tố” là “chúng nó họp Quốc Dân Ðảng” thì bị “lên hồ
sơ” ngay là “Bí thư Quốc Dân Ðảng”, và người đó khó tránh khỏi cái án tử hình
!
Một nông dân “tố” một người bị “kích” lên địa chủ là “hồi kháng chiến, khi
máy bay địch tới, tôi thấy hắn nhìn lên trời và chỉ trỏ cái gì đó”, tức thì bị quy
tội ngay là “gián điệp” và số phận người đó coi như là “đi đứt” !
Có thể là thế hệ mới lớn lên, nhất là những người đang sống ở các nước dân chủ
tiên tiến, thì khó mà tin là đã có những chuyện như thế. Khốn thay đó lại là sự
thật đắng cay đã từng xảy ra trong thời kỳ Hồ Chí Minh xuất hiện cầm quyền ở
Việt Nam.
Tóm lại, “Cải Cách Ruộng Ðất” làm cho nội bộ nông dân chia rẽ trầm trọng,
làng xóm đảo lộn lung tung ! Ðến khi Ðảng Cộng sản tuyên bố sửa sai thì tình
hình nông thôn lại cực kỳ hỗn loạn: Những vụ ấu đả, đâm chém, trả thù nhau
giữa những người bị “tố oan” với những kẻ “tố điêu”, giữa những người bị tước
đoạt tài sản với những người được hưởng “quả thực”, giữa cán bộ cũ bị quy kết
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tội phản động và bị tù tội với cán bộ mới “ngoi lên” trong “Cải Cách Ruộng
Ðất”…
Di sản nghìn năm rất đáng quý mà cha ông ta để lại là tinh thần đùm bọc, hòa
hiếu nhau của người dân nông thôn miền Bắc đã bị phá hủy từ ngày “Cải Cách
Ruộng Ðất”. Ðó là tội ác của Hồ Chí Minh (Cộng sản).
3. Hồ Chí Minh đảo lộn luân thường đạo lý của dân tộc Việt Nam.
Trong lịch sử dân tộc Việt Nam chưa bao giờ luân thường đạo lý làm người bị
đảo điên một cách quái đản như trong “Cải Cách Ruộng Ðất”.
Các Ðội “Cải Cách Ruộng Ðất” không từ bỏ một thủ đoạn độc ác nào cả để “tìm
ra địa chủ”, “tìm ra phản động”, “tìm ra của chìm, của nổi”. Họ ép buộc con cái
“đấu tố” cha mẹ, con dâu “đấu tố” cha mẹ chồng, con rể “đấu tố” cha mẹ vợ, vợ
“đấu tố” chồng, anh em “đấu tố” lẫn nhau, trò “đấu tố” thầy, kẻ hàm ơn “đấu
tố” người đã làm ơn, láng giềng hàng xóm “đấu tố” lẫn nhau… Thật là một
thảm cảnh bi kịch hãi hùng !
“Cải Cách Ruộng Ðất” Hồ Chí Minh (Cộng sản) đã đảo lộn luân thường đạo lý
của dân tộc Việt Nam. Một bài thơ diển hình về “Cải Cách Ruộng Ðất” đã cho
thấy được cái cảnh con tố cha, vợ tố chồng như thế nào. Ðây là lời của một
người ở ngoại thành Hà Nội bị đấu tố, tên ông ta là Bảy Dân ở Thái Hà, Thi
Sĩ Vô Danh chứng kiến cuộc đấu tố đó vào năm 1955, sau đó được ghi lại thành
thơ. Dù bị cấm, nhưng trong cuốn sách về Kinh Tế Việt Nam từ 1950 đến năm
2000, in tại Hà Nội. Cộng sản thú nhận số nạn nhân bị bắn chết, bị tù đầy chết
trong “Cải Cách Ruộng Ðất” là 170,005 người.
Số 170.005 người ! Ðây chỉ là con số chính thức do Hà Nội thú nhận. Nhân đây,
xin ghi lại nội dung bài thơ của người Cha bị con gái đấu tố :
“Ðược nghe bà kể khổ
Con thấy đời con thực là đáng chết !
Con đi bóc lột để nuôi bà
Con bây giờ không dám nhận là cha
Dù bà là do con đẻ ra
Con, thành phần địa chủ thối tha
Trước Nhân dân, trước Ðảng, trước Bà
Xin thành khẩn cúi đầu chịu tội !”
Ðó là lời một cụ đồ ở ngoại thành Hà Nội
Trước đấu trường giăng giối với con.
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Còn có lời giăng giối nào thấm thiết, cay chua đến như thế không ? Một ông đồ,
biểu tượng của đạo đức xã hội Việt Nam, mà phải làm một cái việc vô luân,
phải xưng con với con mình. Ðó là cái thảm cảnh mà người dân miền Bắc đã
trải qua trong “Cải Cách Ruộng Ðất”.
Những người bị quy là địa chủ ngay lập tức bị tước mọi quyền làm người, bị hạ
nhục, bị chà đạp, ngay lập tức phải thay đổi cách xưng hô trước nông dân, phải
cúi đầu lễ phép “thưa các ông, các bà nông dân”, phải xưng “con” trước mặt
nông dân, dù đó chỉ là một đứa trẻ con. Còn nông dân thì tha hồ gọi người kia là
“thằng kia”, “mụ kia”, “con kia”, là “mày”, “chúng bay” và tự xưng là “tao”,
“chúng tao”,
thậm chí có thể chửi mắng, xỉ vả…
Chẳng ai dám làm trái lại cái “lệ mới” đó. Ðội tuyên bố phải đối xử như thế mới
“nâng cao uy thế nông dân”, mới “đánh gục giai cấp địa chủ” được ! Không
làm thế là “binh địa chủ”, “mất lập trường giai cấp”, thậm chí “có liên quan với
địa chủ” ! Ngay cả đứa bé con cũng có thể mắng mỏ, sỉ nhục người lớn đã bị
quy là địa chủ.
Những người này, dù là thứ bậc thế nào trong họ tộc, cũng đều bị bà con họ tộc
xa lánh, để không “bị liên quan” mong tìm sự sống cho bản thân.
Còn khi hành quyết người bị án tử hình thì những người thân thích, ruột thịt của
người ấy, từ già cả cho đến trẻ con, đều bắt buộc phải có mặt để chứng kiến tận
mắt cảnh tượng đó ! Ðúng là sự khủng bố tinh thần cực kỳ vô nhân đạo !
Một tình trạng thương tâm nữa là nhiều gia đình ở nông thôn (và cả ở thành phố
có liên hệ với nông thôn) đã tan vỡ, con cái bơ vơ, vì khi một trong hai người có
gia đình bị quy (hoặc bị kích lên) thành phần địa chủ, bị gán tội phản động, thì
bên kia, tức là vợ hay chồng, sợ liên lụy phải bỏ nhau. Nhiều người đi lập gia
đình khác, có con hoặc chưa có con với chồng hay vợ mới. Ðến sau này thấy
sai, người bị bắt đi
tù nay được trở về, thế là bao nhiêu chuyện rắc rối xảy ra đến nỗi Bộ tư pháp
Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phải ra thông tư ngày 19-04-1956 để “giải quyết
những vụ vợ chồng bỏ nhau”. Thật là mỉa mai, người ta cho rằng có thể hàn gắn
được tình cảm yêu thương trong gia đình đã bị thương tổn nặng nề bằng một tờ
thông tư vô hồn của Bộ tư pháp ! Tình yêu của nam nữ cũng bị xâm phạm
nghiêm trọng giống hệtnhư thế. Ðể giữ lập trường giai cấp ai cũng phải cắt đứt
với người yêu thuộc thành phần địa chủ, phản động !
Một tai họa, một vết nhơ về đạo đức cần phải nói đến. Chưa bao giờ sự giả dối
trắng trợn được đề cao như trong “Cải Cách Ruộng Ðất”.
Chẳng cần phải nói tới việc các “anh Ðội”, “chị Ðội” báo cáo láo cho Ðoàn, vì
nó quá thường, mà cái cần vạch ra ở đây chính là người ta ép buộc, khuyến
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khích người nông dân nói dối, làm láo. Dần dà rồi người nông dân cũng thấy
cần phải nói dối, làm láo để “qua khỏi cái tai họa trong Cải Cách Ruộng Ðất”,
họ cũng “tố bậy”, “tố điêu” dù trong thâm tâm biết mình đang nói dối, vu
khống. Cũng có người cố giữ lương tâm trong sạch, nhưng thường họ phải trả
giá đắt cho điều đó. Cho nên cơn dịch dối trá cứ lan tràn. Ðội cũng dạy thêm
cho nông dân quen làm những việc giả đối, chẳng hạn như dặn họ:
Khi thấy trên màn ảnh xuất hiện hình địa chủ thì phải hô “đả đảo”, hay vừa hô
vừa ném đá vào hình địa chủ để tỏ sự uất hận của mình. Thế là nông dân cũng
làm theo. Tất nhiên, cũng không loại trừ cái hiện tượng gọi là “tâm lý đám
đông”, khi người ta hành động như trong một cơn lên đồng tập thể. Chẳng hạn,
mỗi lần chiếu phim “Bạch Mao Nữ” của Trung Quốc, thì có nhiều người khóc
nức nở, và khi xuất hiện hình địa chủ là bên dưới ào ào ném đá vào màn ảnh.
Chính vì thế, các diễn viên kịch thường từ chối lên sân khấu đóng vai địa chủ vì
sợ vỡ đầu sứt trán.
Chủ trương của Hồ Chí Minh qua Ủy ban Cải cách Ruộng đất Trung ương là
trong các cuộc đấu tố địa chủ, nhất là địa chủ cường hào ác bá đều phải chuẩn bị
rất chu đáo để ra “đấu trường” không được vấp váp. Thế là trước ngày đấu, mọi
“rễ”, “chuỗi”, Dân quân, Công an, Tòa án, Chủ tịch Ðoàn… đều phải “diễn tập”
như thật, ai lên “đấu” trước, ai lên “đấu” sau, “tố” thế nào, xỉa xói ra sao, nói gì,
khi nào người “tố” phải cảm động khóc lóc, khi nào người dân phải hô “đả đảo”
(khi người bị “tố” không nhận tội…), lúc nào thì bắt địa chủ quỳ (quỳ là biểu
hiện của sự “bị đánh gục”!), lúc nào thì “hoan hô” (khi tòa tuyên án tử hình, tịch
thu tài sản…).
Chủ tịch Ðoàn, những cuộc đấu lớn đều là “rễ”, “chuỗi”, cốt cán mới đào tạo
trong vài tháng, nói năng ngượng nghịu, không rõ ràng, lúng túng, điều khiển
không được, nên khi ra “đấu trường”, thường “anh Ðội”, “chị Ðội” phải ngồi
sau lưng
nhắc, như người nhắc tuồng (souffleur) ở rạp hát ! Cũng có khi nhắc mãi không
được, Chủ tịch Ðoàn cuống lên, thì “anh Ðội” giật micro và điều khiển luôn
cuộc đấu tố.
Tóm lại, một sự diễn kịch, một trò giả dối lố bịch, trắng trợn, mà không hề
không biết ngượng ! Nhưng cái nguy hại chính là sự giả dối đó cứ thấm dần vào
tiềm thức cán bộ và người dân, tạo nên một nếp sống giả dối vô đạo đức của
nhiều người trong xã hội miền Bắc
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PHẦN HAI
Giai Đoạn 3 : Từ Năm 1955 – 1963
T.T. Ngô Đình Diệm
Biến Cố Phật Giáo Bắt Đầu Ngày 8-5-1963
Kể từ ngày Thủ tướng Ngô Ðình Diệm về Việt Nam chấp chánh 7-7-1954. Tại
Nam Kỳ nói chung, Sàigòn, Gia Ðịnh, Chợ Lớn nói riêng, có nhiều biến động từ
phía Thực dân Pháp, các Phe Nhóm, Ðảng Phái : Tướng Nguyễn Văn Hinh,
Tướng Nguyễn Văn Vỹ, Tướng Bảy Viễn (Bình Xuyên), Tướng Nguyễn Thành
Phương (Cao Ðài), Tướng Trần Văn Soái (Hòa Hảo) …
Miền Trung yên lặng. Huế chẳng những rất yên mà còn ủng hộ Ngô Ðình Diệm.
Từ ngày 7-7-1954 đến ngày 7-5-1963, tại Huế trời thanh biển lặng. Có vài sự
bắt bớ gọi là Gián điệp Pháp do Ðoàn Công tác Miền Trung thực hiện.
Về Tôn giáo thì phẳng lặng như nước Sông Hương. Riêng về Phật Giáo lại bình
thản chẳng có gì đáng kể.
Duy chỉ có Dụ số 10 do Quốc trưởng Bảo Ðại cùng với Pháp ban hành. Thật là
một hành động vô ý thức, xem Phật giáo như là một Hiệp Hội, chứ không phải
là một Tôn Giáo như Thiên Chúa Giáo. Nhưng Phật Giáo vẫn âm thầm chịu
đựng với sự bất công của dụ số 10 và cũng chẳng có cuộc đấu tranh nào trong
suốt thời gian Chính phủ Ngô Ðình Diệm cầm quyền. Ngay cả sự giao hảo giữa
Cố vấn Ngô Ðình Cẩn và các nhà lãnh đạo Phật Giáo tại Huế cũng rất tốt đẹp,
thân thiện suốt cả thời gian dài không có chuyện gì xảy ra. Mãi đến biến cố 85- 1963 cũng không phải phát xuất từ Phật Giáo, mà lại do từ Chính quyền Ngô
Ðình Diệm qua lệnh “cấm treo cờ Phật Giáo”. Ðúng là “cây muốn lặng, nhưng
gió không ngừng”.
Người viết quê tại Huế, sinh ra và lớn lên cũng tại nơi đây, nên muốn trình bày
rõ cội nguồn để đánh tan các dư luận vô tình hay cố ý bóp méo sự thật của
những người mang danh “trí thức” nhưng “kiến thức” lại quá hời hợt !
Nên viết lách thiếu thận trọng, thiếu trung thực gây nên sự mất đoàn kết giữa
các Tôn giáo. Cuộc chiến chống Chủ nghĩa Cộng sản đang còn dang dỡ. Sự
đoàn kết của các Tôn giáo lại là một điều rất quan trọng và tối cần thiết
cho đường lối chính trị của một chế độ trong tương lai.
Câu chuyện khởi đầu từ một nguyên nhân rất tầm thường mà không ngờ đưa
đến hậu quả khôn lường. Theo các nhân viên Cảnh sát và nhân chứng vẫn
thường theo chân Tổng Giám mục Ngô Ðình Thục trong những chuyến đi đây
đi đó có tiền hô hậu ủng, thì vào hôm trước ngày lễ Phật Ðản, Tổng Giám mục
ngồi xe từ La Vang về, thấy cờ Phật Giáo treo nhiều quá. Ông cảm thấy khó
chịu. Ông cho gọi Ðại biểu Chính phủ Hồ Ðắc Khương tới Tòa Tổng Giám mục
và phiền trách sao đã có lệnh cấm treo cờ Tôn giáo và Ðoàn thể ngoài đường
phố mà cứ để cho người ta treo bừa bãi như vậy ? Sau đó, Ông có gọi điện thoại
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cho Ông em Tổng thống để cằn nhằn ? Chính ông Quách Tòng Ðức là Ðổng lý
Văn phòng Phủ Tổng thống cũng không biết, vì đó là chuyện riêng của những
người cùng trong gia đình. Còn ý kiến cho rằng Tổng Giám mục Ngô Ðình
Thục đánh điện vào Phủ Tổng thống nói về chuyện cờ quạt là không
đúng. Nhưng có công điện từ Tòa Ðại biểu Chính phủ ngoài Huế gởi vào, xin
chỉ thị của Trung Ương, vì tại đây treo nhiều cờ Phật giáo. Sở dĩ có chuyện như
vậy, vì Ðại biểu Chính phủ, ông Hồ Ðắc Khương là người Phật giáo, cháu của
Sư bà Diệu Không, cho nên Ông cũng phải nể Phật giáo.
Tại sao lại phải xin chỉ thị ? Bởi vì, trước đấy một thời gian, trong một dịp Tổng
thống Ngô Ðình Diệm đi kinh lý miền Trung, tại Huế nhân có lễ lạc bên Công
giáo. Ông đã nổi giận và ra lệnh qui định lại việc treo cờ Tôn giáo. Khi tới phi
trường, Tổng thống Ngô Ðình Diệm thấy đầy những cờ của Tòa thánh Vatican.
Tổng thống Diệm không xuống máy bay và ra lệnh dẹp bỏ hết cờ ông mới
xuống. Ông nói: “Ông là Tổng thống nước Việt Nam Công Hòa chứ không phải
là viên chức của nước Vatican”. Có lẽ tại các tín đồ hoặc giới chức thẩm quyền
cấp thấp bên Công giáo không biết nên đã đem toàn cờ Vatican ra treo để đón
Tổng thống.
Nhân dịp này, Tổng thống Ngô Ðình Diệm ra lệnh: “Bất cứ có lễ lạc gì thì cờ
Tôn giáo chỉ treo trong khuôn viên Chùa hay Nhà Thờ. Tuy nhiên, người ta vẫn
cứ làm trái với chỉ thị, nhất là vào dịp lễ kỷ niệm ngày nhậm chức của Giám
mục Phạm Ngọc Chi trước lễ Phật Ðản không bao lâu; cờ Công giáo treo đầy
đường mà không ai nói gì. Thế cho nên, lần này đến ngày Phật Ðản, dân theo
đạo Phật cũng treo cờ ra ngoài khuôn viên, trên đường phố.
Khi bức điện văn ngoài Huế do Tòa Ðại biểu Chính phủ gởi vào Sàigòn, chẳng
may lại trùng vào dịp cuối tuần, Ông Ngô Ðình Nhu đi Ðà Lạt săn bắn. Mọi lần,
khi ông Quách Tòng Ðức lên trình việc với Tổng thống, ông Diệm ra lệnh
miệng rồi ông Ðức ghi vào sổ, đem trình ông Cố vấn Ngô Ðình Nhu duyệt lại.
Bình thường, tất cả những lệnh miệng của Tổng thống Diệm là những lời nói
nhiều khi nôm na không thành câu cú gì cả, có khi tối nghĩa. Do đó ông Nhu có
nhiệm vụ sửa lại, rồi ông Quách Tòng Ðức mới cho đánh máy và chuyển đi.
Lần này vì vắng ông Nhu, nên ông Quách Tòng Ðức nghe Tổng thống bảo đại
khái: “Thì cứ thi hành cái lệnh cũ qui định việc treo cờ”. Ông Quách Tòng Ðức
vốn là một công chức cao cấp rất gương mẫu, bèn cho đánh điện ra Huế nguyên
văn theo lời của Tổng thống.
Thực ra, khi bảo ông Quách Tòng Ðức nhắc lại cái chỉ thị cũ, Tổng thống Ngô
Ðình Diệm không hề có ý chèn ép Phật Giáo mà chỉ nghĩ đơn giản: “Ừ thì đã có
lệnh cũ rồi, cứ theo đó mà làm, còn phải hỏi gì nữa!” Ông quên mất yếu tố là cờ
đã treo rồi, nay thi hành lệnh cũ thì phải bắt dẹp bỏ hết cờ đi. Mà việc này thì
đám thừa hành tại địa phương rất sốt sắng, vì nhiều lý do ! Cho nên, điện văn từ
Phủ Tổng thống đánh ra Huế, Ðại biểu Chính phủ và Tỉnh trưởng đều
không biết vì hôm đó là ngày nghỉ, nhưng chùa Từ Ðàm đã biết, vì có tay trong
làm việc tại Tòa Ðại biểu Chính phủ. Bên Phật giáo cho rằng Chính phủ cố tình
chèn ép mình. Việc đến tai ông Cẩn. Ông Cẩn ra lệnh cho ông Tỉnh trưởng
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Thừa Thiên Nguyễn Văn Ðẳng cho xe phát thanh đi nói rằng sẽ không có việc
hạ cờ Phật Giáo, để trấn an. Nhưng rồi ở một số nơi, cờ Phật Giáo vẫn cứ bị hạ.
Thế là sinh ra lớn chuyện ! Vì số người nịnh bợ, bất tài, nhưng rất tài để lập
công.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm thấy chuyện trở thành rắc rối, nên đã ra lệnh cho
ông Cao Xuân Vỹ gọi điện thoại mời ông Cố vấn Ngô Ðình Nhu từ Ðà Lạt về
gấp. Trong thời gian ông Vỹ đón ông Nhu từ phi trường về Dinh Gia Long, ngồi
trên xe, ông Vỹ trình bày rõ ràng hết nội vụ cho ông Nhu nghe. Ông Cố vấn
Ngô Ðình Nhu lẩm bẩm:
– “Mình chết rồi ! Hắn (Mỹ) đưa Tôn giáo vào trong chính trị là mình chết rồi !
Chuyện ni mình khó gỡ lắm ! Ðây là cái đại nạn cho Chính phủ”.
Rồi ông Cao Xuân Vỹ cũng được hai ông Diệm, Nhu nhờ về Huế giàn xếp vì
ông Vỹ là người đạo Phật, nhưng không thành công. (NHTVST. VP. tr. 281.2.3)
Dù cho đến ngày xóa bỏ Chủ nghĩa Cộng sản trên đất nước Việt Nam, vấn đề
đoàn kết các Tôn giáo cũng rất cần thiết và là một nhu cầu tối quan trọng để xây
dựng lại đất nước Việt Nam, vì Chủ nghĩa Cộng sản đã hủy diệt tình dân
tộc và niềm tin nơi Tôn giáo đến tận gốc rể.
Không biết tai họa từ đâu đến hay vận xui của đất nước, của chế độ nên đã xảy
ra chuyện bất bình thường như thế. Thực ra chẳng có gì là trầm trọng cả.
Nói một cách rõ ràng: Ðừng có lệnh cấm treo cờ Phật Giáo. Và nếu cần phải có
lệnh, thì lệnh ấy sẽ ban hành sau tháng 5, tháng 6, tháng 7 thì chẳng có gì xẩy
ra. Sự việc đơn giản đến như thế thôi !
Thử đặt vấn đề ông Quách Tòng Ðức, Ðổng lý Vănphòng Phủ Tổng thống nêu
lên ở đây không phải là để kết tội, nhưng để tìm ra sự sai trái, yếu kém về mặt
suy xét, phán đoán sự việc quá nông cạn của nhân viên thừa hành đã làm cho
một sự việc không có gì quan trọng, đưa đến một hậu quả tai hại khôn lường.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm chỉ ban “khẩu lệnh”, có nghĩa là sự việc không có
tính cách quan trọng mà cũng không khẩn cấp gì cả. Tổng thống Diệm không
ban “bút lệnh”, không phê, không ký một bản văn nào, mà chỉ nói miệng thôi.
Ông
Ðổng lý Văn phòng không có bổn phận hay trách nhiệm gì phải thi hành ngay
bằng “công điện hỏa tốc”, khi biết rằng Lễ Phật Ðản hàng năm đang cử hành
trên toàn quốc.
Ông Quách Tòng Ðức có thể hoãn lại việc gởi “công điện” đến sau ngày Lễ
Phật Ðản để chờ Cố vấn Ngô Ðình Nhu duyệt lại. Vì đây là vấn đề rất hệ trọng
liên quan đến Tôn giáo, có ảnh hưởng sâu xa đến đường lối chính trị của một
chế độ. Thế mà ông Quách Tòng Ðức không hỏi ý kiến bất cứ ai. Với chức vụ
cao, Ðổng Lý Văn Phòng Phủ Tổng Thống, người ta không nghĩ rằng Ông
không đủ sáng suốt để suy đoán được hậu quả tai hại khi Tổng thống Ngô Ðình
Diệm là người Thiên Chúa Giáo mà ban lệnh cấm treo cờ Phật Giáo ? Xét cho
kỹ, ông Quách Tòng Ðức đã làm một việc tắc trách, tạo thêm rối ren cho Miền
Trung, gây thêm mâu thuẫn, hiểu lầm giữa Tôn giáo và chính quyền, nhất là
Phật Giáo ?
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Cho nên lỗi lầm trước tiên là do ông Quách Tòng Ðức phải gánh chịu, vì trong
chức vụ Ðồng Lý Văn Phòng Phủ Tổng Thống, không có thẩm quyền để gởi
một công điện hệ trọng như thế được. Công điện này phải do Bộ trưởng
Phủ Tổng Thống, và cần phải nghiên cứu, cân nhắc cho kỹ trước khi trình lên
Tổng Thống xét duyệt mới gởi đến các nơi liên hệ thi hành. Và nếu biết suy tính
về thời gian, có thể kéo dài qua khỏi Lễ Phật Ðản, cờ Phật Giáo cũng đã hạ
xuống rồi, thì đâu có chuyện gì xảy ra.
Thêm một điều lạ khó hiểu là tại sao không chờ Cố vấn Ngô Ðình Nhu về giải
quyết, vì đây là vấn đề tối quan trọng của đất nước. Thật là một chuyện rất khó
hiểu ? Tổng thống có thể trong cơn bốc đồng ra “khẩu lệnh” như thế, nhưng
là nhân viên hành chánh cao cấp bên cạnh Tổng thống, ông Quách Tòng Ðức
phải có trách nhiệm trình bày thiệt hơn. Nếu cảm thấy bất tiện thì trình với Tổng
thống để xin ý kiến của Cố vấn Ngô Ðình Nhu. Ông Ðức có thể trình bày với
Tổng thống – đó là chỉ thị của Cố vấn Ngô Ðình Nhu. Lẽ nào Ông lại tự tiện gởi
đi một công điện tối quan trọng như vậy ?
Một nghi vấn khác – phải chăng ông Quách Tòng Ðức có liên hệ với Tình báo
Mỹ – khi thấy Tổng thống có ban lệnh gì sai trái thì thi hành ngay để tạo sự mâu
thuẫn và phẫn nộ của quần chúng. Hơn thế nữa, đối với Cơ quan Tình báo Mỹ
có ai mà họ không mốc nối được. Ngay cả Ðại tướng Trần Thiện Khiêm, Trung
tướng Ðặng Văn Quang đều là người của CIA Hoa Kỳ.
Bản công điện đó là nguyên do tạo ra biến cố đầu tiên, là một mồi lửa châm vào
cuộc đấu tranh của Phật Giáo tại Huế. Ðối với Phật Giáo, công điện đó là một
nguyên nhân, một chứng cớ chính đáng để Phật Giáo phát động cuộc đấu tranh
ngay tại Ðại Lễ Phật Ðản sáng ngày 8-5-1963 tại Chùa Từ Ðàm, Huế.
Như đã nói về Dụ số 10 đặt Phật Giáo như là một Hiệp hội, không phải là một
Tôn giáo như Thiên Chúa Giáo. Gần 9 năm cầm quyền, Chính phủ Ngô Ðình
Diệm không hủy bỏ hay tu chỉnh, sửa đổi những sai lầm… Ðiều đó khiến
cho phía Phật Giáo có sự bất mãn âm thầm chịu đựng cho đến khi có “công
điện” cấm treo cờ Phật Giáo nhân ngày Ðại Lễ Phật Ðản thì phía Phật Giáo
không còn chịu đựng được nữa những sự bất công của chính quyền. Chính vì
hành động vô ý thức đã hạ cờ Phật Giáo đã gây nên sự xúc động lan rộng trong
quần chúng, Phật Tử và các Tôn giáo khác.
Huế lại là trung tâm tín ngưỡng của Phật Giáo Việt Nam, đặc biệt là Phật Giáo
miền Trung đặt hết niềm tin vào sự lãnh đạo của Tổng Hội Phật Giáo tại Huế.
Về tổ chức các Cơ sở Phật Giáo rất chặt chẽ từ Khuôn Hội đến Tỉnh Hội, đặc
biệt là Tổ chức Gia đình Phật Tử một sức mạnh của Giáo Hội được đào tạo,
giáo dục với tinh thần
“Bi – Trí – Dũng”.
Cho nên khi phát động cuộc đấu tranh, tất cả đều tích cực tham gia và tất cả
quần chúng Phật Tử tự cho mình có bổn phận cần làm sáng tỏ sự bất công của
chính quyền đối với Phật Giáo, trong suốt thời gian dài (1954-1963).
Ðể sáng tỏ thêm từ đâu lại có khẩu lệnh của Tổng thống Ngô Ðình Diệm:
Có nhiều người đồng ý rằng trong cuộc khủng hoảng tình hình ở Miền Trung có
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liên quan đến Phật Giáo. Người lãnh đạo quốc gia lúc đó là Tổng thống Ngô
Ðình Diệm, nhưng thực ra Ông chỉ là nạn nhân của những hành xử không hợp
lẽ thường của hai người trong gia đình Tổng thống là ông Anh (Giám mục Ngô
Ðình Thục) và người em dâu (Bà Ngô Ðình Nhu).
Chính người cháu gọi ông Diệm bằng cậu là ông Nguyễn Văn Thành, hiện ở
Virginia, một trong năm người trong gia đình đã nhận xác hai ông Diệm, Nhu
vào chiều tối ngày 2 tháng 11 năm 1963, phải nói:
– “Lúc đó Phật Giáo đang tìm một cơ hội để làm lớn chuyện. Lệnh cấm treo cờ
là bằng chứng cụ thể để Phật Giáo có lý do phát động phong trào tranh đấu đòi
hỏi sự công bằng trong Tôn giáo. Chính quyền thiếu cân nhắc, thiếu suy xét nên
ban hành lệnh cấm treo cờ là một sai lầm lớn. Người đầu tiên tỏ ra không hài
lòng vì thấy cờ Phật giáo treo nhiều ngoài đường phố là Ðức cha Ngô
Ðình Thục. Do đó, chính Ðức cha Thục là người chịu trách nhiệm đầu tiên trao
ngòi nổ cho phía Phật Giáo châm ngòi !”
Ông Nguyễn Văn Thành cũng đồng ý là nếu Ðức cha Thục không về Huế, làm
giảm ảnh hưởng của ông Cẩn, thì ông Cẩn có thể giải quyết vụ Phật Giáo. Ông
Cẩn tuy ít học nhưng khôn khéo, biết người biết ta, và nhất là có thân tình với
Thượng Tọa Thích Trí Quang như chỗ bạn bè. Ngay khi vụ Phật Giáo bùng nổ,
ông Cẩn đã gặp Thượng Tọa Thích Trí Quang và trách:
– “Tại sao Thầy làm như vậy ? Có gì sao Thầy không nói với tôi ?” (NHTVST.
VP. tr. 281).
o0o
Nói thêm cho rõ, từ ngày Ðức cha Ngô Ðình Thục thụ phong Tổng Giám Mục
tại Huế (11/4/1961), ảnh hưởng và uy thế của Cố vấn Ngô Ðình Cẩn bị giảm
dần. Các tay chân, bộ hạ, các vị chức quyền, kể cả quân đội cũng như hành
chánh đều quy tụ về với Tổng Giám Mục Ngô Ðình Thục. Vì lẽ đó, Ngô Ðình
Cẩn cảm thấy bị mất quyền hành nên chẳng muốn can dự vào việc rối ren này.
Theo lời ông Nguyễn Văn Thành cháu của ông Cẩn, thì ông Diệm đã nói:“Nếu
Ðức cha Thục không về Huế làm giảm ảnh hưởng của ông Cẩn thì ông Cẩn có
thể giải quyết vụ Phật Giáo”.
Ngay bức thư của ông Cẩn gởi vào cho Tổng thống, yêu cầu Tổng thống cẩn
thận tối đa. Vào năm 1963 là năm mà về phong thủy, ngôi mộ của Cụ Ngô Ðình
Khả sẽ có biến chuyển đưa đến những tai họa thảm khốc cho toàn thể gia đình.
Ðức cha Ngô Ðình Thục khi nghe chuyện đó thì bảo ông Cẩn “ba láp” (tiếng
Huế cho đó là bậy bạ, chẳng có gốc gác chân lý gì cả) không nên tin. Cấm ông
Cẩn đưa ra các ý kiến đó nữa và đề nghị Tổng thống dẹp bỏ Văn phòng Cố vấn
Chỉ đạo Miền Trung của ông Ngô Ðình Cẩn.
Cho nên việc ban “khẩu lệnh” hay gởi “công điện”, các nguồn tin đều cho rằng:
Tổng Giám Mục Ngô Ðình Thục thông báo cho Tổng thống Ngô Ðình Diệm về
việc Cờ Phật Giáo bay rợp trời ở Huế. Nhưng Tổng Giám Mục quên rằng trong
những ngày Lễ Thiên Chúa Giáo thì cờ Vatican cũng bay rợp trời cả nước.
Ngày kỷ niệm 300 năm của Thiên Chúa Giáo, Cờ Vatican treo đầy tại Sàigòn và
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ngay trong Dinh Ðộc Lập gần cả tuần lễ thì có sao đâu ! Chẳng có ai tỏ ra phiền
muộn hay cảm thấy bị tổn thương gì cả. Cả Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, cả
nước cho như thế là chuyện vui mừng trong một đất nước được tự do.
Nếu Tổng Giám Mục Ngô Ðình Thục mà chỉ lo chuyện Ðạo như Tổng Giám
Mục Nguyễn Văn Bình ở Sàigòn thì chẳng có chuyện gì xẩy ra. Ðạo, Ðời đều
được an lành !
Tổng thống Ngô Ðình Diệm tuy là Tổng thống, người lãnh đạo quốc gia, nhưng
vẫn tôn trọng Tổng Giám Mục Ngô Ðình Thục trong cương vị “Quyền huynh
thế phụ” và cũng là bề trên trong đạo, nên việc gì Ông đề nghị, Tổng thống đều
cho là hợp lý và chấp nhận tuân theo.
Vụ Tổng Giám Mục thông báo cho Tổng thống về việc Cờ Phật Giáo bay rợp
trời tại Huế, vô tình đã thúc đẩy Tổng thống sớm ban hành “khẩu lệnh” cấm
treo Cờ Phật Giáo. Ðáng lý ra, Tổng thống phải biết quần chúng Phật Tử
đang tổ chức Ðại Lễ Phật Ðản, cũng như Ðại Lễ Giáng Sinh…
Việc gì còn có đó, để lại sau ngày Lễ rồi quyết định đâu có mất mát gì ? Quyết
định một vấn đề về quốc gia chỉ vì tình cảm gia đình và vì ông anh của Tổng
thống lại can dự vào việc nước khi ông không có chức vụ gì cả thì thật là một
“đại sai lầm”.1
Ðài Phát Thanh Huế
Chương trình phát thanh buổi Ðại Lễ Phật Ðản hàng năm đều diễn ra sau buổi
lễ. Từ Tổ Ðình Từ Ðàm thường vào khoảng 5 hay 6 giờ chiều.
Năm nay cũng vậy, nhưng năm nay ngoài chương trình Ðại Lễ Phật Ðản còn có
phần giải thích các “biểu ngữ” được treo trong khuôn viên Chùa Từ Ðàm.
Nội dung các biểu ngữ như sau:
– Cờ Phật Giáo Quốc tế không thể bị triệt hạ.
– Yêu cầu chính phủ thi hành chính sách “Tôn Giáo bình đẳng”.
– Chúng tôi đã đến lúc bị bắt buộc phải tranh đấu cho chủ trương “Tôn Giáo
bình đẳng”.
– Chúng tôi không từ chối một hy sinh nào !
Thượng Tọa Thích Trí Quang đích thân lên Lễ Ðài đọc các biểu ngữ và giải
thích các “Nguyện vọng” của toàn thể Phật Tử, trước sự hiện diện của phái đoàn
Chính phủ gồm có:
– Ông Hồ Ðắc Khương, Ðại Biểu Chính phủ
– Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm, Tư Lệnh Quân Khu I
– Ông Nguyễn Văn Ðẳng, Tỉnh trưởng Thừa Thiên, Huế.
Ban đầu, phần giải thích các biểu ngữ, có tiếng hô hoan hô và đả đảo. Thượng
Tọa Thích Trí Quang ra lệnh cấm hô “hoan hô hay đả đảo” và nói thêm ở đây:
“Chúng ta không hoan hô ai và cũng không được đả đảo ai. Chúng ta giữ trật tự,
yên lặng để tránh sự phá hoại của kẻ xấu. Ðâylà buổi lễ, chứ không phải cuộc
biểu tình”. Từ đó mọi người đều yên lặng.
Tiếp theo là chính thức cử hành Ðại Lễ Phật Ðản trong một bầu không khí trang
nghiêm, hoàn toàn không có bất cứ một sự phản đối công khai nào của tập thể
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Phật Tử đang dự lễ. Như vậy trong phần thu băng buổi lễ để phát thanh có phần
giải thích các biểu ngữ của Thượng tọa Thích Trí Quang.
Lẽ tất nhiên chính quyền không muốn tất cả chuyện này được truyền ra trên làn
sóng điện từ Ðài Phát Thanh Huế.
Sự việc này diễn tiến ra sao cũng tùy cách giải quyết của chính quyền:
– Ðại biểu Chính phủ : Hồ Ðắc Khương
– Tỉnh trưởng Thừa Thiên : Nguyễn Văn Ðẳng
– Trưởng Ty Thông Tin Huế
– Giám Ðốc Ðài Phát Thanh Huế.
Nếu các cấp chính quyền vừa nêu trên là những người “có tài quyền biến, linh
động” thì vụ Phát thanh Ðại Lễ Phật Ðản tại Ðài Phát Thanh Huế không gây
nên cảnh tượng chết chóc, không tạo ra sự xúc động lớn lao trong quần chúng
Phật Tử Huế nói riêng và trong toàn quốc nói chung.
Việc phát thanh chương trình Ðại Lễ Phật Ðản là chuyện hiển nhiên không thể
cấm đoán được, vì đây là thông lệ hàng năm đều có như vậy.
Vậy thì, cấp chính quyền phải liên hệ với Giáo Hội Phật Giáo tại Tổ Ðình Từ
Ðàm để thảo luận, bàn bạc cho chương trình phát thanh vào tối hôm 8/5/1963 về
Ðại Lễ Phật Ðản năm nay, vì có xảy ra biến cố: “Lệnh hạ Cờ Phật Giáo”.
Vấn đề này có thể giải quyết được, bởi vì các nhà lãnh đạo Phật Giáo tại Huế
gồm các Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Thích Trí Quang, Thích Mật Nguyên,
Thích Thiện Siêu, Thích Ðôn Hậu, Thích Mật Hiển đều là các vị lãnh đạo
có kiến thức rộng rải, sáng suốt và ôn hòa. Ðiều này được thấy rõ qua 9 năm
cầm quyền của Chính phủ Ngô Ðình Diệm, không hủy bỏ “Dụ số 10, cho Phật
Giáo là một Hiệp Hội, ngược lại chỉ có Thiên Chúa Giáo là Tôn Giáo mà thôi”.
Cũng như trong Quân đội, đa số quân nhân đều là Phật Tử. thế mà không có Cơ
quan Tuyên úy Phật Giáo, mà chỉ có Cơ quan Tuyên úy Thiên Chúa Giáo độc
nhất.
Chính vì đại cuộc của quốc gia, các nhà lãnh đạo Phật Giáo vẫn lặng yên chịu
đựng được, nay chính quyền xin đừng phát thanh lại phần giải thích biểu ngữ và
chỉ phát thanh phần Ðại Lễ Phật Ðản, thì đâu có vấn đề gì gọi là quá khó khăn
không thể giải quyết được ?
Mọi chuyện có thể được giải quyết như sau:
Thời gian thương lượng, bàn thảo từ sau khi Ðại Lễ Phật Ðản chấm dứt đến 5
hoặc 6 giờ chiều ngày 8-5-1963 là thời gian quá dài để hai bên : “Phật Giáo và
Chính quyền thương lượng”. trong chương trình phát thanh.
Nếu đạt được một thỏa thuận nào đó, thì chắc chắn không có biến cố chết người
vào đêm 8-5-1963
Ðằng này chính quyền không thương thảo trước mà để đến giờ Phát thanh
chương trình Ðại Lễ Phật Ðản, Giám đốc Ngô Ganh, Ðài Phát thanh Huế,
Trưởng Ty Thông Tin tỉnh Thừa Thiên chẳng có thảo luận gì, đến phút chót
mới có quyết định không sáng suốt, làm cho sự bất mãn của Phật Tử bộc phát
một cách bất bình thường.
Khách quan mà nhận xét, do các cấp chính quyền địa phương, trong đó có:
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– Tòa Ðại biểu Chính phủ
– Tỉnh trưởng Thừa Thiên, Huế
– Trưởng Ty Thông Tin tỉnh Thừa Thiên
– Giám đốc Ðài Phát thanh Huế.
Nguyên do bởi sự giải quyết mờ ám của những Cơ quan trên đã để xẩy ra biến
cố ở Ðài Phát thanh, chứ chưa phải là Phó Tỉnh trưởng Nội An, Thiếu tá Ðặng
Sĩ. Vì thấy rằng Thiếu tá Ðặng Sĩ chỉ đến sau khi vấn đề phát thanh đang xẩy
ra chuyện rắc rối: “được phát thanh và không được phát thanh”, nên đã dẫn đến
chuyện lớn là sự tập họp quần chúng Phật Tử càng lúc càng đông tại Ðài Phát
thanh Huế.
“Thượng Tọa Thích Trí Quang cũng tới nơi để hỏi nguyên nhân sao không cho
phát thanh lại buổi Lễ Phật Ðản. Lúc đầu nhân viên Ðài Phát thanh còn nói
chuyện loanh quanh, nhưng sau phải trả lời thực “Chính quyền không cho
phép”. Khi biết rõ sự thật, lòng tin của tín đồ Phật Giáo đối với Chính quyền đột
nhiên tan biến. Bởi vậy khi ông Nguyễn Văn Ðẳng, Tỉnh trưởng Thừa Thiên
kiêm Thị trưởng Thành phố Huế tới thì Ông này bị Phật Tử phản đối dữ dội”.
(PGVN. QT. tr. 44)
Như đã nói ở trên, lỗi lầm nghiêm trọng là do ở nơi chính quyền địa phương, kể
cả Ban Kiểm Duyệt của Ty Thông Tin Thừa Thiên, Ban Kiểm Duyệt của Ðài
Phát Thanh Huế, phải có ý thức trách nhiệm ngay từ khi buổi lễ bế mạc. Xin
kiểm lại cuốn băng đã thu để phát thanh hầu xem có điều chi bất thường, để bàn
thảo cắt xén, sửa chữa, thêm bớt cho hợp với hoàn cảnh, quan điểm của Ðài
Phát Thanh. Nếu có gì rắc rối không giải quyết ngay tại chỗ được, thì đề đạt lên
cấp Tỉnh,Ðại biểu Chính phủ để bàn thảo với cấp lãnh đạo của Giáo Hội Phật
Giáo hầu được giải quyết thỏa đán. Trường hợp không thuận tiện cho phát thanh
vì lý do an ninh, chính trị hay vì lý do kỹ thuật Ðài bị hư, v.v… thì cũng phải
thông báo trước mấy giờ, lúc đó không có tập họp chờ đợi tại địa điểm Ðài Phát
thanh để xẩy ra chuyện chết chóc, đổ máu như thế. Sai lầm nầy gây ra đại họa
phát xuất từ Ðài Phát thanh Huế và đó là vấn đề then chốt đưa đến biến cố kinh
hoàng chưa từng thấy trong lịch sử Phật Giáo ở Huế.
Sự việc đáng lý có thể thương thảo được mà lại để cho xẩy ra và gây nên một
trận cuồng phong ghê sợ có máu đổ, thịt rơi… Tất cả đều do sự “bất tài và thiếu
sáng suốt” của cấp lãnh đạo chính quyền.
Biến cố trong đêm 8-5-1963 tại Ðài Phát thanh Huế đã gây nên 9 người thiệt
mạng, trong đó có 7 người dưới 18 tuổi và 2 người trên 20 tuổi (xác không toàn
vẹn) và 14 người bị thương.
Người viết được đọc nhiều sách báo diễn tả cảnh đàn áp, giải tán cuộc biểu tình
tại Ðài Phát thanh Huế thật là dã man, ghê rợn ! Mỗi bài viết về vụ đàn áp đám
đông này, nhất là những tiếng nổ gây chết người. Có nhiều lập luận cho rằng:
– Do Việt Cộng trà trộn trong nhóm Phật Tử rồi ném chất nổ gây chết người để
tạo nên sự hiểu lầm giữa Phật Giáo và Chính quyền.
– Do CIA Mỹ, bởi Ðại úy James Scott gây nên.
– Do Thiếu tá Ðặng Sĩ gây nên (Chính quyền).
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Ðiều này không rõ ràng nên người viết không đi sâu vào vấn đề. Nhưng dù lập
luận thế nào đi nữa, sự việc đã xẩy ra có người chết và bị thương mà vị trí xẩy
ra tại Ðài Phát thanh, ngay giữa trung tâm Thành phố Huế, nên sự việc đó bất
cứ từ đâu đến, Chính quyền phải hoàn toàn chịu trách nhiệm và phải cấp bách
giải quyết, nhất là các nạn nhân bị chết, bị thương…
Ðằng này, Chính quyền các cấp không nhanh chóng giải quyết mà chờ đến khi
nạn nhân khiếu nại thì chín quyền Trung Ương lại trả lời đang chờ kết quả điều
tra của Bộ Nội Vụ. Tổng thống lại trả lời như thế. Thông thườngmột người bị
tai nạn lưu thông, việc đầu tiên và cấp bách là băng bó vết thương cho cầm máu,
chở gấp nạn nhân đến Bệnh viện gần nhất. Mọi việc điều tra để tìm ai gây ra
tai nạn là việc làm sau, nếu nói chờ điều tra thì nạn nhân chảy hết máu mà chết
mất.
Sự giải quyết của Tổng thống như vậy mà có người mang danh là trí thức còn
viết sách ca tụng, cho đó là “Giải quyết chính thống” của Tổng thống Ngô Ðình
Diệm. Ðúng là “mèo khen mèo dài đuôi !” Chính vì hạng người nịnh bợ, binh
cho chủ một cách ngu xuẩn đã đưa chế độ Ngô Ðình Diệm đến chỗ sụp đổ. Vì
chung quanh Tổng thống không có người nói sự thật, mà chỉ toàn là lời nói
“theo”, nịnh bợ làm cho Tổng thống không còn sáng suốt để giải quyết việc
hệ trọng của quốc gia dân tộc.
Bởi vì chính quyền còn phải lo đến sự an toàn cho dân chúng, nên người dân
gặp lâm nguy bất cứ lý do nào ? Chính quyền phải sẵn sàng cứu giúp, an ủi, ủy
lạo người dân, Chính quyền không phải là Hãng Bảo Hiểm để nói lý, điều tra
nhằm trốn tránh trách nhiệm bồi thường.
Ðến giờ phút này, Chính quyền biết giải quyết là lo việc an táng cho nạn nhân,
xuất quỹ xã hội tặng (không phải là bồi thường) gấp cho các gia đình nạn nhân
đã chết hoặc bị thương một số hiện kim tương đối để họ có tiền hầu lo cho việc
gia đình.
Ðề cử ngay một Phái đoàn (những nhân vật có thẩm quyền) trực tiếp gặp các vị
lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo để phân trần, nhận một phần trách nhiệm và hứa sẽ
giải quyết thỏa đáng các nguyện vọng của Phật Giáo đồ.
Ra một bản thông cáo chung nhằm trấn an hàng Phật Tử và cũng là để ngăn
ngừa các việc đáng tiếc có thể xẩy ra.
Làm được chừng đó việc, thì Phong trào Ðấu tranh, nếu có cũng không lan rộng
như đã xẩy ra.
Các việc cần làm lại không làm mà chỉ lo tuyên truyền các cơ sở truyền thông
của chính phủ vội vã cho rằng vụ nổ tại Ðài Phát thanh Huế là do Việt Cộng phá
hoại. Vì sự bất tài trong cách giải quyết, không bình tĩnh truy tìm nguyên nhân
mà vội vàng ghép cho Việt Cộng phá hoại. Ðiều này gây ra một sai lầm lớn hơn
nữa là làm mất uy tín về an ninh quốc phòng. Vì cho là Việt Cộng phá hoại
ngay giữa Thành phố Huế thì chẳng khác gì Việt Cộng ra vào Thành phố
như chỗ không người. Ðài Phát thanh Huế gần trường Ðại học Huế, gần Tiểu
khu Thừa Thiên, sát bên cầu Trường Tiền, bên cạnh Sở Công Chánh Trung
Phần ở đường Lê Lợi, Huế.
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Về phía chính phủ, không rõ vô tình hay cố ý mà khi có chuyện gì xẩy ra cũng
đều đổ tội cho Việt Cộng.
Chính phủ làm như thế, một mặt để chạy tội, mặt khác tạo ra một hình ảnh quốc
gia bị phá hoại và chính phủ cần có biện pháp mạnh để đối phó với tất cả mọi
vấn đề. Do đó, người nào lên tiếng chỉ trích việc sai trái của chính phủ cũng
được ghép vào tội Việt Cộng. Cái gì cũng là Việt Cộng hoặc CIA Mỹ, phá hoại
? Vì thế, chính phủ chẳng có biện pháp gì hơn ngoài bắt bớ, tra khảo, giam
cầm…
Nên khi sự việc xẩy ra, chính quyền địa phương cũng như trung ương đều im
lặng, chẳng có biện pháp nào cả. Tổng thống và Cố vấn Ngô Ðình Nhu lại
không đồng nhất quan điểm về vấn đề lãnh đạo, nên việc giải quyết các nguyện
vọng của Phật giáo không rõ ràng, không dứt khoát, tạo nên sự hiểu lầm, rồi gán
ép cho rằng có bàn tay Việt Cộng phá hoại – đây là sự sai lầm tai hại.
Ngay tại Washington DC ngày 10-5-1963, Ngoại trưởng Rusk chỉ thị Ðại sứ Mỹ
yêu cầu Tổng thống Ngô Ðình Diệm:
– Không nên đàn áp Phật Tử.
– Bày tỏ cảm tình với các gia đình nạn nhân và tặng tiền mai táng.
– Sử dụng những biện pháp thích nghi để vãn hồi trật tự.
– Tạo tinh thần thân ái giữa các Tôn giáo.
(FRUS. 1961-1963 – III: 283 – VNNB. CÐ. tr. 281)
– Ngày 10-5-1963, tại Huế có gần 6.000 Phật Tử biểu tình tại Chùa Từ Ðàm. Có
Tỉnh trưởng kiêm Thị trưởng Nguyễn Văn Ðẳng hiện diện. Thượng Tọa Thích
Trí Quang đọc diễn văn, kêu gọi bất bạo động. Sau đó Giáo Hội Phật Giáo trao
tận tay Ông Nguyễn Văn Ðẳng, một thỉnh nguyện đòi hỏi 5 điểm:
1. Tự do được treo Cờ Phật Giáo
2. Bình đẳng Tôn Giáo
3. Chấm dứt bắt bớ, giam giữ Phật Tử
4. Tư do Tín ngưỡng, Hành đạo
5. Bồi thường xứng đáng cho các nạn nhân ngày 8 tháng 5 và trừng trị những
nhân vật có trách nhiệm.
Ký tên: Thích Tường Vân, Thích Mật Nguyện, Thích Trí Quang, Thích Thiện
Siêu…
Nhưng 5 đòi hỏi của Phật giáo vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng bởi thái độ
của Chính quyền không tỏ thiện chí giải quyết, kể cả Tổng thống Ngô Ðình
Diệm – Chính phủ không muốn nhận trách nhiệm.
– Ngày 18 tháng 5 năm 1963, Ðại sứ Mỹ Nolting đến gặp Tổng thống Ngô Ðình
Diệm, yêu cầu Tổng thống Diệm cần thỏa mãn nguyện vọng của Phật Giáo để
ổn định tình hình. Chính quyền chịu trách nhiệm về biến cố ở Huế, bồi thường
cho các nạn nhân và tái khẳng định chính sách bình đẳng Tôn Giáo và không kỳ
thị.
Tổng thống Diệm không có thái độ rõ ràng mà muốn kéo dài thời gian. Tổng
thống Diệm còn cho rằng:
“Biến cố ở Huế là do các lãnh tụ Phật Giáo khích động”.
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Như đã trình bày ở trên về “Công điện cấm treo Cờ Phật Giáo và sự đàn áp Phật
Tử một cách dã man tại Ðài Phát thanh Huế”. Mọi sai lầm đều do sự bất tài và
kém sáng suốt của các cấp thừa hành ở chính quyền địa phương. Thế mà nay
Tổng thống Diệm vẫn không thừa nhận và cho biến cố đó là do “các lãnh tụ
Phật Giáo khích động”. Thật là chuyện trái ngược với thực tế !
– Ngày 21 tháng 5 năm 1963, Phong trào Ðấu tranh của Phật Giáo đã lan rộng
đến Sàigòn. Có trên 600 Tu sĩ Phật Giáo biểu tình, diễn hành trên đường phố từ
Chùa Ấn Quang đến Chùa Xá Lợi tại Thủ đô Sàigòn.
– Ngày 29 tháng 5 năm 1963, Lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo tại Huế tuyệt thực,
khoảng 3.000 Phật Tử tham gia tranh đấu tại Tổ Ðình Từ Ðàm bị bao vây, cô
lập bằng rào kẽm gai.
Cùng ngày tại Sàigòn, 350 Tăng Ni biểu tình trước Quốc Hội VNCH và tuyên
bố sẽ tuyệt thực.
– Ngày 31 tháng 5 năm 1963, Ðại tá Lâm Văn Phát, Tư Lệnh Sư Ðoàn 2 Bộ
Binh ra lệnh chuẩn bị chống biểu tình của Phật Tử tại Ðà Nẵng.
– Ngày 01 tháng 6 năm 1963, nhiều Phật Tử tụ họp ở một số địa điểm trong
Thành phố Huế.
– Phật Tử biểu tình trong vòng trật tự tại Ðà Nẵng
– Phật tử biểu tình trong ôn hòa tại Quảng Trị
– Ngày 2 tháng 6 năm 1963, Phật Tử ở Quảng Trị lại tiếp tục biểu tình. Chính
quyền địa phương đàn áp bằng lưu đạn cay – Ðường giao thông đến Huế bị
ngăn chặn.
– Ngày 3 tháng 6 năm 1963, có trên 500 thanh niên tụ tập trước Tòa Ðại Biểu
Miền Trung bị đàn áp. Các nẻo đường dẫn đến chùa Từ Ðàm, chùa Bảo Quốc bị
phong tỏa, cấm đi lại. Chung quanh có thép gai chận đường không cho Phật Tử
vào Chùa. Phật Tử biểu tình ngồi. Binh sĩ dùng lựu đạn cay để giải tán.
Lúc 6 giờ chiều cùng ngày, Quân đội lại tấn công mạnh, dùng cả chất hóa học
(blister gas) để giải tán nhóm Phật Tử biểu tình. Có 67 người bị thương, nôn
mửa vì trúng phải chất hóa học.
– Bộ Ngoại Giao Mỹ chỉ thị cho Ông Trueheart, Xử lý Thường Vụ Tòa Ðại sứ
Mỹ, yêu cầu chính phủ Ngô Ðình Diệm tìm cách hòa giải với Phật Giáo và báo
cáo rõ ràng về khói hóa học đã sử dụng để đàn áp nhóm Phật Tử tại Tòa Ðại
biểu Miền Trung, chùa Từ Ðàm và chùa Bảo Quốc.
– Ngày 04 tháng 6 năm 1963, Ông Trueheart Xử lý Thường Vụ Tòa Ðại sứ Mỹ
tại Sàigòn đến gặp Ông Nguyễn Ðình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng thống và nói
thẳng với Ông Thuần rằng: “Mỹ có thể ngưng viện trợ nếu Tổng thống Ngô
Ðình Diệm còn đàn áp Phật Giáo nữa”.
Sau đó Tổng thống Ngô Ðình Diệm tuyên bố thành lập Ban Ðại Diện Chính
Phủ để cứu xét các đòi hỏi của Phật Giáo, gồm có:
1. Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Tổng thống.
2. Ông Nguyễn Ðình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng thống
3. Ông Bùi Văn Lượng, Bộ trưởng Nội vụ.
Ngày 5 tháng 6 năm 1963, biểu tình lại diễn ra tại Huế. Chính quyền địa phương
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lại đàn áp cuộc biểu tình gây ra:
– 4 Phật Tử chết, hơn 100 Phật Tử bị thương, hơn 1.000 người biểu tình bị bắt
và 2 Sinh viên bị mất tích.
Trong cuộc biểu tình lần này có 3 Bác sĩ người Ðức và 2 Bác sĩ người Mỹ đang
phục vụ tại Bệnh viện Trung Ương Huế đã tích cực giúp đỡ những người biểu
tình.
Sau đó 2 Bác sĩ người Ðức (Germany) là Erich Wulff và Hans Holtercheidt,
được lệnh phải rời Huế và bị trục xuất khỏi Việt Nam.
Tại Sàigòn, Ban Ðại Diện Chính Phủ gặp Phái đoàn Ðại diện Phật Giáo, với
Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Thích Thiện Hoa… nhưng không đạt được kết
quả mong muốn, vì hai bên còn phê bình nhau là “thiếu thiện chí”.
Tuy nhiên cũng đạt được một Thông cáo chung.
Thượng tọa Thích Thiện Minh trở về Huế để tường trình lên Giáo Hội Phật
Giáo về những thỏa thuận với Ban Ðại Diện Chính Phủ.
Bộ trưởng Phủ Tổng thống đệ trình kết quả lên Tổng thống Ngô Ðình Diệm để
xét duyệt.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm sẵn sàng chấp nhận.
Trần Thị Lệ Xuân, người đàn bà làm tiêu tan cả một chế độ
Khi Bộ trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Ðình Thuần đệ trình lên Tổng thống
Ngô Ðình Diệm, thì Tổng thống Diệm nói với Bộ trưởng Thuần: “Những
chuyện này là chuyện chính quyền vẫn tôn trọng”.
Tổng thống Diệm sẵn sàng chấp nhận, không có gì khó khăn. Nhưng lúc đó Bà
Ngô Ðình Nhu bước vào và Bà tỏ ra bực mình, nói với Tổng thống Diệm:
– “Những người này, họ là cái gì mà Tổng thống ký ngang hàng với họ ? Sao
Tổng thống lại ký ngang hàng với một Ông Sư ?”
Vì trong bản Thông cáo chung, một bên là Tổng thống Ngô Ðình Diệm, một
bên là Hòa thượng Thích Tịnh Khiết, cùng ký vào bản thông cáo.
Bà Nhu không chịu để cho Tổng thống Diệm ký. Hành động này của Bà Nhu, tự
nhiên làm khơi động lòng tự cao, tự đại của Ông Diệm. Có thể lúc đó Ông nghĩ
rằng: “Ừ, mình là một vị Tổng thống (như là Vua của một nước), sao lại
ký ngang hàng với đại diện một Hiệp hội”. (Dụ số 10 do Pháp và Bảo Ðại ban
hành, chỉ có Thiên Chúa Giáo là Tôn Giáo, còn Phật Giáo xem như là một Hiệp
Hội).
Có thể vì hồi sau này, Bà Nhu đã lấn lướt xen vào việc quốc gia, ngang nhiên
đưa ý kiến có ảnh hưởng nhiều đối với anh em Ông Diệm, nên khiến Ông Diệm
tần ngần chưa chịu ký. Ðợi Bà Nhu ra khỏi phòng rồi, Ông Thuần nói:
“Chuyện đã đến thế này rồi, đã có thỏa thuận dễ dàng, xin Tổng thống ký đi”.
Ông Diệm nghe vậy, đồng ý ký, nhưng để chiều ý Bà Nhu, và có thể cũng để
giữ thể diện (?) Ông Diệm không ký vào chỗ trống dành sẵn, mà lại ký sang một
bên, theo kiểu như “bút phê” trong các lịnh văn (!) Ðại khái: “Những điều này
là những điều Chính phủ vẫn thì hành với Phật Giáo”.
Cho thấy giọng kẻ cả, người trên, chứ không phải là Ông ký vào như một người
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ngang hàng với Ông Sư !
Tới đây Bác sĩ Trần Kim Tuyến lại gặp khó khăn. Liệu bên Phật Giáo có chịu
chấp nhận kiểu “bút phê” này không?
Thành ra đêm hôm đó, hai ông Trần Kim Tuyến và
Trương Khuê Quan lại phải tìm đến thuyết phục Thượng tọa Thích Thiện Minh,
rằng: “Bản tính Ông Diệm là như vậy chứ thực tâm không có gì, xin Thượng tọa
đừng thắc mắc”.
May quá, phía Phật Giáo rất dễ dàng, đã chấp thuận.
(Xin giải thích: Bác sĩ Trần Kim Tuyên xem như bị thất sủng, đang chờ đi làm
Tổng Lãnh sự tại Cairo, Thủ đô Ai Cập. Chưa đi, Tổng thống Diệm gọi vào hỏi
ý kiến và ông Tuyến nhận làm trung gian giữa Phật Giáo và Chính Quyền. Vì
ông Tuyến
quen thân với Bác sĩ Trung tá Trương Khuê Quan, Hiệu trưởng Trường Quốc
Gia Nghĩa Tử. Bác sĩ Quan là đệ tử của các Thượng tọa Thích Thiện Minh,
Thích Trí Quang nên Bác sĩ Tuyến nhờ với tinh thần bạn bè để Bác sĩ Quan ra
Huế thuyết phục Thượng tọa Thích Thiện Minh và Thích Trí Quang.
Bác sĩ Trương Khuê Quan ra Huế bằng một chuyến máy bay quân sự do Bộ
trưởng Nguyễn Ðình Thuần cấp. Hai ngày ở lại Huế, bàn thảo với Thượng tọa
Thích Thiện Minh và Thích Trí Quang, Bác sĩ Quan trở lại Sàigòn và cho
biết, trên nguyên tắc hai Thượng tọa Thích Thiện Minh và Thích Trí Quang
bằng lòng vào Sàigòn để thương thảo.
Kết quả có được dễ dàng ngoài sự tưởng tượng của Bác sĩ Tuyến: Hai bên (Phật
Giáo và Chính Quyền) thỏa thuận một cách dễ dàng và đi đến Bản Thông Cáo
Chung)
Như thế, tưởng là mọi chuyện được êm đẹp, chỉ một vài ngày là giải quyết xong
xuôi. Nếu biến cố Phật Giáo Miền Trung đến đây chịu giải quyết ổn thỏa thì đâu
đến nỗi cả chế độ bị lung lay, dẫn đến Mỹ và Quân Ðội chống đối. Cả ba
anh em, Ông Diệm, Ông Nhu và Ông Cẩn mất mạng một cách oan uổng, còn
người gây ra tai họa rắc rối (Bà Nhu) phải bỏ nước ra đi, sống lêu bêu, nhục nhã
nơi nước ngoài.
* Sự việc do Bà Nhu phá hoại như sau :
Sáng hôm sau Bản Thông Cáo Chung được đưa lên Ðài Phát Thanh Sàigòn đọc
và các Báo đều có đăng tải đầy đủ.
Ai ngờ, chuyện động trời lại xẩy ra, cùng lúc Bà Ngô Ðình Nhu họp Hội Phụ
Nữ Liên Ðới và ra một Tuyên cáo với giọng điệu mạ lỵ Phật Giáo, đả kích Bản
Thông Cáo Chung. Bà Nhu đưa bản Tuyên cáo đó sang bên Thông Tin và Việt
Tấn Xã và bắt buộc phải đăng tải.
Ông Phan Văn Tạo, Tổng Giám Ðốc Thông Tin và Ông Nguyễn Ðình Thuần,
Bộ trưởng Phủ Tổng thống, hết sức ngạc nhiên, bối rối vì Ðài Phát Thanh và
Báo chí vừa mới loan báo về lập trường của Chính phủ, nay Bà Nhu đưa
ra Tuyên cáo trái ngược lại, thì còn biết nói làm sao đây ?
Bác sĩ Trần Kim Tuyến lại phải nói với Ông Thuần vào trình bày sự việc trái
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ngược với Tổng thống.
Ông Thuần vào trình Tổng thống Diệm về việc Ông Phan Văn Tạo than phiền
về lệnh của Bà Nhu. Tổng thống Diệm ngồi bần thần một lúc rồi sau đó nói:
“Bảo bên đó (Thông Tin và Việt Tấn Xã) họ ngưng lại”.
Nhưng Bà Ngô Ðình Nhu đâu chịu để yên, Bà gọi điện thoại la lối, khiển trách
Ông Tạo và bắt buộc phải thi hành đúng theo lệnh của Bà. Chưa hết, Bà Nhu
còn chạy đến gặp Tổng thống và Bà nói: “Tại sao họ là một Hội tư mà họ
lên tiếng được, còn Phụ Nữ Liên Ðới cũng là một Ðoàn thể, lại không cho tôi
lên tiếng ?” (NHTVST. VP. tr. 288.9)
Thế là chỉ vì Bà Nhu mà Tổng thống Ngô Ðình Diệmbị coi là nuốt lời hứa, vừa
mới ký chưa ráo mực đã thay đổi lập trường và từ đó Phật Giáo không còn tin
nơi Tổng thống Ngô Ðình Diệm nữa. Ôi là oan nghiệt !
Chưa hết, ngày 8 tháng 6 năm 1963, Bà Ngô Ðình Nhu (Lệ Xuân) đả kích Phật
Giáo, lên án các cuộc biểu tình của Phật Giáo và cáo buộc Phật Giáo đã bị Cán
bộ Cộng sản xâm nhập.
– Ông Trueheart, Xử lý Thường vụ Tòa Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam có đến gặp
Ông Nguyễn Ðình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng thống, để hỏi qua về Tuyên cáo
của Bà Ngô Ðình Nhu, Phong trào Liên Ðới Phụ Nữ.
Ông Thuần nói: “Bất lực, không giải quyết được gì”.
– Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chỉ thị cho Ông Trueheart, Xử lý Thường vụ Tòa Ðại
sứ Mỹ tại Việt Nam: “Yêu cầu ông Diệm hay ông Thuần bác bỏ Tuyên cáo của
Phong trào Liên Ðới Phụ Nữ, sử dụng đặc quyền rút bỏ Dụ số 10 và xác nhận
lời tuyên bố của Lệ Xuân có được chính phủ duyệt trước hay không ? Lời tuyên
bố của Lệ Xuân làm suy giảm vị thế VNCH và làm tổn hại uy tín của Mỹ, có
thể gây khó khăn cho việc tiếp tục yểm trợ VNCH tại Quốc Hội cũng như dư
luận Mỹ” (Ibid… tài liệu 158).
– Ngày 9 tháng 6 năm 1963, tại Chùa Từ Ðàm, Phật Tử bị phong tỏa đã 3 ngày
mà không có nước uống, thực phẩm và thuốc men.
Một số tư nhân mang thực phẩm, nước uống đến Chùa Từ Ðàm. Phía chính
quyền chụp hình, loan báo cho đó là do chính phủ cung cấp.
– Tại Sàigòn “Ông Trueheart, Xử lý Thường vụ Tòa Ðại sứ Mỹ gặp lại Ông
Nguyễn Ðình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng thống để thông báo cho Ông Thuần
biết, theo khuyến cáo của Bộ Ngoại Giao Mỹ, chỉ trích việc Chính phủ
đang chuẩn bị tổ chức một cuộc phản biểu tình vào ngày 10 hay 11 tháng 6 này.
Kế hoạch phản biểu tình của Ông Ngô Trọng Hiếu này gồm có những thủ thuật
xử dụng “Sư giả” từ các tỉnh Miền Nam, “Thanh Niên Cộng Hòa” và bọn
“Tệ đoan xã hội” ở Chợ Lớn giả làm Sư. Ông Trueheart cảnh cáo rằng việc làm
này rất tai hại, cần chấm dứt ngay”.
Ông Trueheart, Xử lý Thường vụ Tòa Ðại sứ Mỹ nêu lên tiếp vấn đề 4 ký giả
Mỹ (Michaud của AFP, Sheehan của UPI, Browne của AP và Parry của Báo
NY Times) đã bị bắt giữ 1 giờ đồng hồ tại Quận 3. Ông Trueheart nói thẳng
với Ông Nguyễn Ðình Thuần rằng: “Hành động này là khùng” (VNNB. CÐ. tr.
294)
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– Ngày 10 tháng 6 năm 1963, Ông Nguyễn Ðình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng
thống, có đến gặp Ông Trueheart, Xử lý Thường vụ Tòa Ðại sứ Mỹ và nói: “Ðã
trình bày với Tổng thống Ngô Ðình Diệm và Cố vấn Ngô Ðình Nhu về những
đề nghị của Mỹ. Tổng thống Diệm cho biết:
– Dụ số 10, Tổng thống Diệm không có quyền rút lại.
– Tuyên cáo của Phong trào Liên Ðới Phụ Nữ không phải Tuyên cáo của Bà
Nhu mà là của “một Tổ chức đại chúng”.
Tại Huế, phi cơ của chính quyền rải truyền đơn ở Huế, tố cáo Thượng Tọa Thích Trí Quang, Phó Chủ tịch Phong trào Phật Tử tranh đấu, là Cộng sản.
Sàigòn, Thượng tọa Thích Quảng Ðức tự thiêu tại ngã tư đường Phan Ðình
Phùng và Lê Văn Duyệt, ngay trước Tòa Ðại sứ Miên. Thượng tọa Thích Quảng
Ðức, 67 tuổi, di chuyển đến nơi tự thiêu bằng chiếc xe Austin. Chiếc xe
này hiện nay vẫn còn.
Một ký giả của AP, Malcolm Browne chụp được bức hình đang tự thiêu của
Thượng tọa Thích Quảng Ðức. Bức hình này đã gây chấn động dư luận thế giới.
Sau đó có khoảng 4.500 Tăng sĩ đưa thi thể của Thượng tọa Thích Quảng Ðức
về Chùa Xá Lợi. Tiếp theo đó, có trên 2.000 Phật Tử đến Chùa làm lễ.
Có khoảng 1.000 Cảnh sát, Công an, Mật vụ canh gác quanh Chùa Xá Lợi.
– Quân đội được lệnh cấm trại
– Ðại tá Lê Quang Tung tăng cường 2 Ðại Ðội Lực Lượng Ðặc Biệt (LLÐB)
cho Thủ đô Sàigòn, đóng quân tại Phi trường Tân Sơn Nhứt.
– Các Tiểu Ðoàn Nhảy Dù có lệnh cấm trại.
Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, Ngoại trưởng Rusk chỉ thị cho Ông Trueheart, Xử lý
Thường vụ Tòa Ðại sứ Mỹ tại Sàigòn:
“Nếu Tổng thống Ngô Ðình Diệm không có những hành động cấp tốc và hiệu
quả để giải quyết cuộc khủng hoảng, gây lại niềm tin cho Phật Giáo, chúng ta sẽ
phải tái duyệt xét lại việc ủng hộ chế độ Ngô Ðình Diệm”.
– Ngày 16 tháng 6 năm 1963, tại Chùa Xá Lợi dự định tổ chức Lễ Cầu Siêu cho
Thượng tọa Thích Quảng Ðức, nhưng lại tạm đình hoản, vì có hàng trăm ngàn
Phật Tử xuống đường biểu tình, bị Cảnh sát đàn áp, xô xát trước Chùa Xá Lợi.
Cuộc biểu tình kéo dài đến tối. Lực lượng Cảnh sát có xe Thiết Giáp tăng cường
để đàn áp biểu tình gây cho một thiếu niên 15 tuổi bị tử thương vì trúng đạn ở
đầu, 3 Tăng ni và nhiều Phật Tử bị thương.
Ngày 19 tháng 6 năm 1963, tại Sàigòn có tổ chức Lễ an táng Thượng tọa Thích
Quảng Ðức. Lực lượng Công an, Cảnh sát tìm mọi cách ngăn chặn không cho
Phật Tử đến tham dự.
– Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, qua chỉ thị của Ngoại trưởng Rusk gởi đến Ông
Trueheart, Xử lý Thường vụ Tòa Ðại sứ Mỹ tại Sàigòn, với nội dung:
– “Ðừng nên đồng hóa một cá nhân với chế độ Miền Nam. Thí dụ như lời tuyên
bố của Tổng thống Diệm: “Phật Giáo có thể tin cậy nơi Hiến Pháp, nghĩa là
Tôi” (Sau Hiến Pháp còn có Tôi), tạo nên những cảm tưởng xấu ở Mỹ.
– “Viên chức chính phủ cần tiếp xúc thường xuyên với các lãnh tụ Phật Giáo và
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đối xử bình đẳng với họ”.
– “Thỏa ước ngày 16 tháng 6 năm 1963, phải được tôn trọng và nhanh chóng
thực hiện để giảm thiểu sự nghi ngờ của Phật Tử”.
Ngày 22 tháng 6 năm 1963, Ông Trueheart, Xử lý Thường vụ Tòa Ðại sứ Mỹ
tại Sàigòn có đến gặp Ông Nguyễn Ðình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng thống,
yêu cầu được gặp Tổng thống Ngô Ðình Diệm, để trình bày rõ các sự việc:
– “Theo ông Trueheart, có những dấu hiệu cho thấy vợ chồng Cố vấn Ngô Ðình
Nhu muốn phá hoại việc thực hiện Thông Cáo Chung với Phật Giáo.
– “Ông Cố vấn Ngô Ðình Nhu đã ra lệnh cho “Thanh Niên Cộng Hòa” lấy chữ
ký ra thỉnh nguyện thư phản đối bản Thông Cáo Chung ngày 16 tháng 6 năm
1963”
– Nghị quyết của “Cổ Sơn Môn”, một Hệ phái được chính phủ trợ cấp để ủng
hộ Chính phủ Ngô Ðình Diệm.
– Bạch Thư của Trần Thị Lệ Xuân (Bà Nhu) do vợ chồng Gene và Ann
Gregory, Chủ nhiệm báo Times of Vietnam soạn thảo.
Ông Cố vấn Ngô Ðình Nhu ra lệnh cắt bỏ đoạn phim thời sự về cuộc thương
thuyết giữa Chính phủ và Phật Giáo.
– Kế hoạch ăn mừng 3 ngày 25, 26 và 27 tháng 6 năm 1963, kỷ niệm 25 năm
được phong chức Giám Mục của Ngô Ðình Thục.
Ngày 27 tháng 6 năm 1963, tại Hoa Thịnh Ðốn, Tỗng thống F. Kennedy tuyên
bố: “Sẽ bổ nhiệm Ông Henri Cabot Lodge đảm nhiệm chức vụ Ðại Sứ nước
Việt Nam Cộng Hòa thay thế Ðại sứ Nolting vào tháng 9 năm 1963”.
Sự thay đổi Ðại sứ là một dấu hiệu không tốt cho chế độ Ngô Ðình Diệm. Bởi
vì Ðại sứ Nolting luôn luôn ủng hộ Chính phủ Ngô Ðình Diệm, còn Ðại sứ
Cabot Lodge là người nổi tiếng có biệt tài “thay đổi chế độ”.
– Báo New York Times có đăng bài cậy đăng nguyên trang của 12 lãnh tụ Tin
Lành Mỹ, kể cả Reinhold Niebuhr và James A. Pike.
(Có hình tự thiêu của Thượng Tọa Thích Quảng Ðức do
ký giả Malcolm Browne chụp).
– Yêu cầu Mỹ triệt thoái khỏi Việt Nam.
Lửa đổ thêm dầu
Thứ Bảy 29 tháng 6 và Chủ Nhật 30 tháng 6 năm 1963, Tổng thống Ngô Ðình
Diệm có triệu tập một buổi họp mặt gia đình Họ Ngô tại Huế.
Nội dung buổi họp quan trọng này chưa được tiết lộ. Chỉ biết sau đó, anh em
Tổng thống Ngô Ðình Diệm chọn thái độ thách thức không những Ðại sứ Cabot
Lodge mà còn thẳng tay đàn áp mọi Tổ chức chống đối, đặc biệt là Phật Giáo.
Vợ chồng Cố vấn Ngô Ðình Nhu đều có mặt tại Huế.
Tại Sàigòn, Chủ Nhật 30 tháng 6 năm 1963, có hàng ngàn người, trong đó có :
Thượng tọa, Ðại Ðức, Tăng, Ni, Phật Tử tuyệt thực để phản đối Chính quyền
Ngô Ðình Diệm.
Sinh viên, học sinh biểu tình trước Quốc Hội để yểm trợ cuộc tuyệt thực của các
Tăng, Ni, Phật Tử.
- 153 -

Tình hình an ninh trên toàn Miền Nam, theo tài liệu (FRUS. 1961-1963. III : tl.
253), VNCH kiểm soát được tính đến ngày 1 tháng 7 năm 1963.
Tổng số : 14 triệu 800 ngàn người, chỉ có 6.766.000 thực sự kiểm soát được 3
triệu 500 ngàn người chưa kiểm soát được hoàn toàn, 4 triệu 500 không kiểm
soát được
Số làng được kiểm soát là 939, nhưng số thực sự kiểm soát được là 741 làng.
Việt cộng kiểm soát 431 làng, trong đó có 375 làng Việt Cộng kiểm soát hoàn
toàn.
Vụ biến động Phật Giáo chưa được giải quyết, thì lại tình hình Việt cộng gia
tăng hoạt động, kiểm soát người dân ở các làng thôn quê xa xuôi, tuyên truyền
xuyên tạc, phá hoại, khai thác nhân lực, vật lực để chống VNCH.
Nay tại Thủ đô Sàigòn, chính quyền lại gây thêm sự bất mãn bằng quyết định
đưa ra Tòa Án Mặt Trận để bắt đầu xét xử những người có liên quan đến cuộc
cuộc đảo chánh bất thành ngày 11 tháng 11 năm 1960.
Ngày 5 tháng 7 năm 1963, Chính phủ Ngô Ðình Diệm đưa 19 quân nhân ra
trước Tòa Án Quân Sự Ðặc Biệt Sàigòn để xét xử về tội tham gia cuộc đảo
chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960 :
1. Trung tá Vũ Quang Tài, Quân Nhu
2. Thiếu tá Phan Trọng Chinh, Biệt Ðộng Quân
3. Thiếu tá Ngô Thanh Tùng, Ðại Học Quân Sự
4. Ðại úy Nguyễn Thành Chân, Biệt Ðộng Quân
5. Ðại úy Trần Sĩ Ðưa, Tiểu Ðoàn 1 Công Binh
6. Ðại úy Nguyễn Văn Thừa
7. Ðại úy Ðoàn Bội Trân, Ðại Học Quân Sự
8. Ðại úy Nguyễn Mạnh Tường, Tổng Tham Mưu
9. Ðại úy Bùi Văn Viễn
10. Trung úy Lưu Danh Dạng, Nhảy Dù
11. Trung úy Nguyễn Hữu Hiệp, Công Binh Nhảy Dù
12. Trung úy Nguyễn Bá Mạnh Hùng, Nhảy Dù
13. Trung úy Ðào Văn Lương, Nhảy Dù
14. Trung úy Nguyễn Văn Thành, Nhảy Dù
15. Trung úy Nguyễn Vũ Từ Thức, Nhảy Dù
16. Trung sĩ Nguyễn Văn Hải
17. Trung sĩ Ðặng Văn Nho, Nhảy Dù
18. Trung sĩ Nguyễn Văn Tống, TÐ 921
19. Binh Nhất Lưu Văn Hiến.
17 Sĩ Quan khác bị xử khiếm diện:
1. Ðại tá Nguyễn Chánh Thi
2. Trung tá Vương Văn Ðông
3. Thiếu tá Nguyễn Công Khanh
4. Thiếu tá Phạm Văn Liễu
5. Thiếu tá Nguyễn Văn Lộc
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6. Thiếu tá Nguyễn Huy Lợi
7. Thiếu tá Nguyễn Quốc Tuấn
8. Ðại úy Trần Ðinh Vy
9. Ðại úy Nguyễn Kiên Hùng
10. Ðại úy Phó Quốc Chụ
11. Ðại úy Phan Phụng Tiên
12. Ðại úy Nguyễn Tiến Lộc
13. Ðại úy Phan Lạc Tiếp
14. Trung úy Ðỗ Ðức Hạnh
15. Trung úy Nguyễn Công Minh
16. Thiếu úy Lê Văn Toản
17. Thiếu úy Trần Thái Trọng Nghĩa
Ngày 8 tháng 7 năm 1963, Tòa Án Quân Sự Ðặc Biệt Sàigòn xử 35 Thành Viên
trong các Ðoàn thể, Ðảng phái, Tôn giáo đã liên hệ cuộc đảo chánh ngày 11
tháng 11 năm 1960, sau khi bị giam giữ gần ba năm, gồm có:
1. Phan Bá Cầm, tức Vương Kim
2. Phan Văn Chẩn
3. Nguyễn Chữ
4. Nguyễn Thành Chư
5. Nguyễn Quý Dị
6. Trần Thị Kim Dung
7. Phan Quang Ðán
8. Lương Ngọc Hải, tức Tống Ngọc
9. Nguyễn Văn Hiền
10. Ðặng Tấn Hinh
11. Vũ Hồng Khanh, tức Giáo Giảng
12. Võ Văn Khoa, tức Võ Hòa Khanh
13. Lê Kiên, tức Bùi Lượng
14. Nguyễn Liệu, tức Phan Anh
15. Nguyễn Phúc Vĩnh Lợi
16. Phạm Lợi
17. Trần Minh
18. Trần Văn Ngày, tức Lý Hồng Ðào
19. Huỳnh Hữu Nghi
20. Phạm Văn Phúc
21. Phạm Bá Phụng
22. Nguyễn Thành Phương
23. Ðinh Xuân Quảng
24. Ðinh Sơn, tức Ðinh Văn Siêu
25. Trương Bảo Sơn
26. Phan Khắc Sửu
27. Nguyễn Tường Tam, tức Nhất Linh
28. Nguyễn Văn Tám
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29. Lê Thanh, tức Thanh Lâm
30. Hà Văn Thi
31. Nguyễn Bích Toàn
32. Huỳnh Văn Tư, tức Hoàng Hồ
33. Trần Tương
34. Nguyễn Hữu Vận
35. Nguyễn Thành Vinh
Thành phần Thẩm Phán :
* Chánh thẩm : Huỳnh Hiệp Thành
* Ủy viên Chính phủ : Trung tá Lê Nguyên Phu
* Giám đốc Nha Hiến Binh thuộc Bộ Tư Pháp : Ðại tá Nguyễn Văn Mầu
Với kết quả :
9 án tử hình khiếm diện, tịch thu tài sản
6 án khổ sai từ 10 đến 18 năm
7 án cấm cố từ 5 đến 7 năm cho các quân nhân
20 án cấm cố từ 5 đến 8 năm dành cho những nhân vật dân sự đối lập khác.
– Ngày 7 tháng 7 năm 1963, cũng là ngày “song thất”.
Nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam uống thuốc độc tự tử để phản đối phiên
Tòa của Tòa Án Mặt Trận xét xử Ông. Trong “Di Chúc” của Ông đã tiên liệu
“Ðất nước sẽ mất về tay Cộng sản”. Lời di chúc hiện rõ vào ngày 30 tháng
4 năm 1975.
Nhà văn Nhất Linh Nguyễn Tường Tam là Bộ trưởng Ngoại Giao trong Chính
phủ Liên hiệp năm 1946 do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch.
Ông chống Cộng sản (Hồ Chí Minh), với lập trường vững chắc, nên đã từ chức
Bộ trưởng Ngoại Giao và sống lưu vong tại Trung Hoa, vẫn tiếp tục hoạt động
chống Cộng.
Ông là người sáng lập Tự Lực Văn Ðoàn, có ảnh hưởng lớn trong Văn học Việt
Nam, nên Ông được giới trí thức rất kính nễ, nhất là sinh viên học sinh.
Năm 1948, Ông đến Hồng Kông gặp Bảo Ðại để tiếp tục công cuộc chống Cộng
sản Việt Nam (Hồ Chí Minh).
Vì thế việc Ông tự tử như tiếng sét ghê hồn đánh vào chế độ Ngô Ðình Diệm,
có ảnh hưởng chính trị to lớn nhưcác vụ tự thiêu của Phật Giáo. Ðây là biến cố
làm lung lay cả một chế độ, ảnh hưởng rất lớn đến giới trí thức Miền Nam và
giới trẻ Sinh viên Học sinh. Các tác phẩm của Nhà văn Nhất Linh đã thấm sâu
trong quần chúng. Hơn thế nữa, sự tự tử của Ông Nguyễn Tường Tam cho các
Ðảng phái Việt Nam thấy rõ “Tinh thần bất khuất” của một người làm
cách mạng đấu tranh chống Cộng, chống độc tài, chống bất công…
Các biến cố đã xẩy ra cho thấy rõ sự “bất tài” trong vai trò lãnh đạo quốc gia
của Tổng thống Ngô Ðình Diệm.
Tại sao lại đem ra xử các nhà cách mạng có thành tích chống Cộng sản trong lúc
này ??? Trong lúc “dầu sôi lửa bỏng”, đang đối đầu với Mỹ, với cuộc đấu tranh
đòi bình đẳng của Tôn Giáo qua công điện số: 9195 ngày 6 tháng 5 năm 1963
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“cấm” treo Cờ Phật Giáo, vụ thảm sát ở Ðài Phát thanh Huế ngày 8 tháng 5 năm
1963, vụ tự thiêu của Thượng tọa Thích Quảng Ðức tại Sàigòn ngày 11 tháng
6 năm 1963. Tất cả đều chưa được giải quyết ổn thỏa, phong trào chống Chính
phủ ngày càng gia tăng và thế giới lênán.
Có lẽ chính quyền Ngô Ðình Diệm không nghĩ đến nguyện vọng của người dân,
mà chỉ nghĩ đến uy quyền và sức mạnh của chế độ mà thôi !
Ngày 13 tháng 7 năm 1963, Lễ an táng của Nhà văn Nhất Linh được cử hành
trọng thể, có nhiều thành phần tham dự, hàng ngàn Sinh viên, Học sinh tiễn đưa
linh cửu của Nguyễn Tường Tam đến tận Nghĩa trang Bắc Việt.
Những ngày sau đó, Phong trào Sinh viên Học sinh bắt đầu tham gia các cuộc
biểu tình đấu tranh chống Chính quyền Ngô Ðình Diệm.
Ngày 16 tháng 7 năm 1963, Thượng tọa Thích Tâm Châu dẫn đầu đoàn biểu
tình của Tăng, Ni, Phật Tử, qua trước Tòa Ðại sứ Mỹ. Với lý do, phản đối
Chính quyền tiếp tục đàn áp, bắt giữ Tăng, Ni, Phật Tử… Ðoàn biểu tình khẳng
định Phật Giáo không phải là Cộng sản hay bị Cộng sản lợi dụng.
Chung quanh Ðoàn biểu tình của Tăng, Ni, Phật Tử, có đến 400 Công an, Cảnh
sát, Mật vụ canh đường…
Ngày 17 tháng 7 năm 1963, Phật Tử có tổ chức cuộc biểu tình lớn tại Sàigòn,
Chợ Lớn. Phía chính quyền có Cảnh sát, Công an và Mật vụ đàn áp dữ dội.
Người tham gia biểu tình đều bị bắt chở đầy hàng chục xe đưa đến các trại tập
trung ở Phú Lâm. Các chùa chiền đều bị phong tỏa !
– Ngày 23 tháng 7 năm 1963, Sư bà Diệu Huệ, mẹ của Bửu Hội họp báo, tuyên
bố sẵn sàng tự thiêu Cúng Dường Tam Bảo !
– Ngày 1 tháng 8 năm 1963, trong cuộc phỏng vấn của Ðài Truyền hình Mỹ
CBS, Bà Cố vấn Ngô Ðình Nhu (Lệ Xuân) tố cáo các Lãnh tụ Phật Giáo “đang
âm mưu lật đổ Chính phủ”.
Bà Ngô Ðình Nhu cho rằng : “Tất cả những gì Phật Tử đã làm chỉ là “nướng thịt
Sư” (barbecue a bonze) với xăng nhập cảng (imported gasoline)”.
Tiếp theo ngày 3 tháng 8 năm 1963, trong buổi lễ mãn khóa huấn luyện Bán
Quân Sự cho Thanh Nữ Cộng Hòa, Bà Ngô Ðình Nhu lên án Phật Tử là thành
phần phản loạn đang xử dụng các xảo thuật của Cộng sản để phá hoại Quốc Gia.
Cùng ngày, Ngô Ðình Nhu tuyên bố trong cuộc phỏng
vấn của Reuters :
– Sẽ xuống tay với Chùa Xá Lợi, vì là nơi nuôi dưỡng âm mưu đảo chánh.
– Nếu vấn đề Phật Giáo không giải quyết được, sẽ có cuộc đảo chánh chống Mỹ
và Phật Giáo.
Tại Phan Thiết, ngày 4 tháng 8 năm 1963, Ðại Ðức Nguyên Hương tự thiêu
trước dinh Tỉnh trưởng Phan Thiết.
Ngày 5 tháng 8 năm 1963, tại Sàigòn, một Tăng sĩ tự thiêu để đòi cho các Tôn
Giáo được bình đẳng.
Ngày 10 tháng 8 năm 1963, Ðại sứ Nolting báo cáo về việc dàn xếp với Tổng
thống Ngô Ðình Diệm và vợ chồng Cố vấn Ngô Ðình Nhu.
Theo Ðại sứ Nolting : Bà Trần Thị Lệ Xuân (Bà Nhu) vượt ra ngoài sự kiểm
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soát của cha mẹ (Ông Bà Trần Văn Chương) và anh chồng (Tổng thống Diệm).
Buổi tối, ông Nguyễn Ðình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng thống đến gặp Ðại sứ
Nolting và cho biết sự suy đoán của các ông Bộ trưởng: “Giờ hiểm nguy của
Chính phủ Ngô Ðình Diệm khó tránh !”
Bà Trần Thị Lệ Xuân cùng em trai Trần Văn Khiêm, tổ chức một toán Cảnh sát
Ðặc biệt để bắt cóc tất cả đối thủ. Chắc chắn Ông Cố vấn Ngô Ðình Nhu cũng
biết rõ chuyện nầy.
Ngày 13 tháng 8 năm 1963 tại Huế, Ðại Ðức Thanh Tuệ, tự thiêu tại Chùa
Phước Duyên để phán đối sự đàn áp của Chính quyền và đòi hỏi sự bình đẳng
của Tôn Giáo.
Ngày 15 tháng 8 năm 1963, Ni cô Diệu Quang tự thiêu tại Chùa Ninh Hòa, Nha
Trang để phản đối sự đàn áp của Chính quyền
Cùng ngày, Sinh viên Học sinh biểu tình tại Huế và bị Cảnh sát, Công an, Mật
vụ thả chó để đàn áp. Phía sinh viên Học sinh có nhiều người bị thương và có
một số bị bắt chở đi.
Ðại diện Sinh viên Học sinh có đến gặp Linh mục Cao Văn Luận, Viện trưởng
Ðại Học Huế, xin Linh mục can thiệp với chính quyền để xin trả tự do cho các
Sinh viên Học sinh bị bắt trong cuộc biểu tình vừa qua tại Huế.
Ngày 16 tháng 8 năm 1963, Tổng trưởng Bộ Giáo Dục Nguyễn Quang Trình
cùng Giáo sư Trần Hữu Thế đến Huế.
Linh mục Cao Văn Luận đột ngột bị mất chức Viện trưởng Ðại Học Huế và lễ
bàn giao gấp rút tiến hành vào ngày hôm sau, 17 tháng 8 năm 1963.
Phản đối Tân Viện trưởng, các Giáo sư ở Ðại học Huế xin từ chức, gồm có:
– Bác sĩ Lê Khắc Quyến, Khoa trưởng Y khoa
– Giáo sư Tôn Thất Hanh, Khoa học
– Giáo sư Nguyễn Văn Trường, Sư Phạm
– Giáo sư Bùi Tường Huân, Luật khoa
– Giáo sư Lê Tuyên Văn khoa
Tân Viện trưởng Trần Hữu Thế trở về Sàigòn để trình bày sự chống đối qua
việc bất hợp tác của các Giáo sư.
Linh mục Cao Văn Luận vào Ðà Nẵng.
Các Giáo sư thuộc Ðại Học Huế ký kiến nghị phản đối việc cách chức Viện
trưởng Cao Văn Luận.
Chiều cùng ngày, Sinh viên Học sinh biểu tình tại Huế.
Tại Chicago Hoa Kỳ, Báo LIFE đăng tin : “Trần Thị Lệ Xuân tuyên bố sẽ phá
tan Phật Giáo”.
Sau đó Ðại sứ Mỹ có đề cập đến lời tuyên bố đó với Cố vấn Ngô Ðình Nhu.
Ông Nhu trả lời: “Trần Thị Lệ Xuân là một Dân Biểu nên có quyền tự do phát
biểu ý kiến”.
Thêm một sự việc tối quan trọng nữa là Tổng thống Ngô Ðình Diệm quyết định
bổ nhiệm Trung tướng Trần Văn Ðôn, quyền Tổng Tham Mưu trưởng Quân
Lực Việt Nam Cộng Hòa, thay thế Ðại tướng Lê Văn Tỵ vì bị bệnh nặng. Việc
bổ nhiệm này xem như đưa “cọp” về rừng.
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Tướng Tôn Thất Ðính, Tư Lệnh Quân Ðoàn III, chức vụ đã là tối quan trọng,
nay kiêm nhiệm thêm Tổng Trấn Sàigòn-Chợ Lớn, lại tối quan trọng hơn nữa.
(Tất cả quyền lực đều nằm gọn trong tay Ðôn, Ðính, thì làm sao cuộc đảo chánh
1 tháng 11 năm 1963 không thành công được !)
Ðúng như lời tuyên bố của bà Ngô Ðình Nhu (Trần Thị Lê Xuân) đã tuyên bố
với báo LIFE ở Chicago. Nay Ông Cố vấn Ngô Ðình Nhu quyết thực hiện việc
“Phá tan Phật Giáo” qua kế hoạch tấn công toàn diện vào các Chùa Phật Giáo.
Trong nửa đêm 20 tháng 8 năm 1963 đã xẩy ra những sự việc như sau:
Tổng thống Ngô Ðình Diệm tuyên bố lệnh thiết quân luật (giới nghiêm).
Chiều ngày 20 tháng 8 năm 1963, Cố vấn Ngô Ðình Nhu triệu tập các nhân vật :
– Tướng Trần Văn Ðôn, quyền Tổng Tham Mưu trưởng Quân Lực VNCH
– Tướng Trần Thiện Khiêm, Tham Mưu trưởng
– Tướng Tôn Thất Ðính, Tư Lệnh Quân Ðoàn III, kiêm Tổng trấn Sàigòn, Chợ
Lớn
– Ðại tá Nguyễn Văn Y, Tổng Giám đốc Cảnh Sát, Công An đến Phủ Tổng
thống và ra lệnh: “Tối nay sẽ bắt các Sư Sãi Cộng sản”.
– Nửa đêm 20 tháng 8 năm 1963, lợi dụng giới nghiêm, Phủ Tổng thống (Cố
vấn Ngô Ðình Nhu) ra lệnh: “Ðại tá Lê Quang Tung, Chỉ huy trưởng Lực
Lượng Ðặc Biệt, hợp tác cùng Cảnh sát của Dương Văn Hiếu (Mật vu)ï và Cảnh
sát Dã Chiến của Trần Văn Tư, Giám đốc Cảnh Sát Ðô Thành, có nhiệm vụ bao
vây, tấn công cùng lúc các Chùa chiền trong Ðô Thành để bắt các Thượng Tọa,
Ðại Ðức, Tăng, Ni, Phật Tử…”
Cuộc tấn công Chùa chiền do kế hoạch của Cố vấn Ngô Ðình Nhu. Nhóm hành
động do 3 nhân vật tin cậy đặc biệt:
– Lê Quang Tung, Dương Văn Hiếu và Trần Văn Tư với mục đích gán ép cho
Phật Giáo là Cộng sản, cần phải bắt nhốt tất cả.
Ðêm 20 tháng 8 năm 1963, các lực lượng địa phương cùng thực hiện chung
công tác bắt hết các Tăng sĩ Phật Giáo, tất cả các Phật Tử bất kể thuộc thành
phần nào, nam, phụ, lão, ấu… đều bị đưa đi giam giữ các trung tâm !
Tại Huế khoảng 2 giờ đêm, tiếng mõ, tiếng chuông, tiếng kêu cầu cứu vang lên
khắp nơi. Ðồng bào quanh Chùa đánh mõ, đánh thùng thiết báo nguy.
Ðợt tấn công đầu, Cảnh sát bị đẩy lui. Sau đó Ðại tá Ðỗ Cao Trí, Tư lệnh Sư
Ðoàn I cho lệnh tấn công, nổ súng.
Các Giáo sư, Sinh viên, Học sinh đều bị bắt và đưa đi giam giữ tại các trung
tâm, kể cả sân vận động.
Tại Sàigòn, các Chùa Phật giáo đều bị tấn công.
Sau đây là diễn biến sơ lược của “Cuộc tấn công Chùa Xá Lợi, Sàigòn”:
“Ðồng hồ thư viện điểm 12 tiếng, âm thanh văng vẳng ngân dài trong đêm
thanh vắng. Mọi hoạt động đều ngừng, ánh điện quang chùa Xá Lợi sáng chói
lên. Trên đại điện, dưới nhà hậu, chư Tăng Ni đều đã đi nghỉ. Riêng một số
thanh niên Tăng
sĩ trong Ban Trật Tự còn ngồi gác sau hai cổng chùa.
- 159 -

Theo lệ thường của chùa Xá Lợi, Ban Trật Tự nàychia làm 6 chúng. Ðêm nay,
chúng 5 phụ trách trong khoảng từ 1 đến 3 giờ 15.
Khi chúng 5 vừa tới thay phiên gác và ngồi trông chừng hai mặt cửa chùa được
độ 3 phút, thì trên đường phố đang vắng lặng, bỗng xuất hiện một toán người
mặc áo sơ mi bỏ ngoài quần tây. Họ ngồi trên xe đạp, từ từ lượn quanh, ngó vào
chùa dò xét…
Thế rồi, trong giây lát, một hồi còi ré lên và một đoàn trên 200 người, tay lăm
lăm súng cắm lưỡi lê ào tới bao vây quanh chùa. Ðoàn người này mặc đồ trận
rằn ri, mũ sụp xuống lấp trán. Họ thi nhau xông tới phá hai cổng chùa. Trong
chốc lát, các cổng đều bật tung và đoàn người võ trang hùng hổ tràn vào chùa.
Họ cúi lom khom, lủi nhanh, núp vào các gốc cây, bờ tường, giống như
đoàn quân thiện chiến đang xung kích trên trận địa sống chết với kẻ thù.
Lúc này chư Tăng, Ni đều đã dậy cả, ai nấy vội vả leo cầu thang rút lên thượng
điện.
Các Thượng tọa gấp rút gọi điện đến cho các Ký giả, Sứ quán, nhưng đường
dây đã bị cắt đứt, đồng thời hơi điện trong chùa cũng bị cúp luôn. Thế là, trong
màn đêm, lờ mờ qua ánh điện đường, sân chùa tràn ngập bọn người hung dữ, sát
khí đằng đằng. Họ ồ ạt xông vào chính điện, đập phá cánh cửa, đạp đổ bàn thờ
Hòa thượng Thích Quảng Ðức và phá tan hộp đựng tiền công đức của thiện tín
thập phương rồi cướp hết. Họ như điên cuồng, đập phá bàn ghế, xô đạp Hương
đài, chặt cánh tay và móc mắt Phật lấy cặp nhãn kim cương trị giá trên hai triệu
đồng.
Ngay từ phút đầu của cuộc tấn công, cảnh chùa đã trở nên huyên náo, bên dưới
bọn người hung dữ phá phách rầm rầm; ở trên Thượng điện, chư Tăng, Ni khua
trống, đánh chuông, đập thùng thiếc cùng kêu la inh ỏi làm náo động cả một góc
Thủ đô.
Khi thanh toán xong dưới nhà, bọn người hung dữ nương theo hai cầu thang
xông lên Thượng điện. Nhưng, ho gặp ngay phản ứng của hàng ngũ thanh niên
Tăng sĩ…
Lập tức lựu đạn cay từ dưới thi nhau tung lên sân Thượng điện, tiếng nổ chát
chúa vang ra, cả trăm Tăng, Ni bị khói cay họ sặc sụa, nước mắt nước mũi chảy
ròng ròng. Một số người sức yếu, ngất đi nằm vật xuống.
Bọn người hung dữ lại từ dưới xông lên. Các thanh niên Tăng sĩ mặc dù nước
mắt mũi chảy ràn rụa làm mù mịt không thấy gì. Lựu đạn cay lại từ dưới nhất
loạt tung lên, khói đen tỏa dày đặc, nhiều Tăng, Ni bị lựu đạn nổ ngay trên mình
hoặc bị vỏ thủy tinh bắn ra cắt đứt da thịt, máu chảy quá nhiều nên ngã quỵ
xuống.
Ðể đối phó lại, hàng tiền đạo Tăng sĩ được võ trang bằng khăn ướt, bịt trên mặt
để ngăn bớt khói cay…
Thời gian khủng khiếp nặng nề trôi… chư Tăng đã gần kiệt sức mà lực lượng
cứu viện không có…
Trong chùa, trận chiến khởi đầu từ 1 giờ tới 2 giờ 45 phút thì thế cờ bắt đầu
chuyển hướng. Lực lượng võ trang xông lên hùng hổ bao nhiêu thì sức kháng cự
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của Tăng, Ni yếu dần đi bấy nhiêu…
Thế là mọi người chỉ còn hai bàn tay trắng, đưa ra đón lấy những mũi nhọn của
lưỡi lê ào ạt từ dưới lao lên. Lần lượt những người tu hành bị bọn người hung
dữ thúc lưỡi lê vào ngực, vào lưng dồn tới một xó chùa. Còn cảnh nào thương
tâm bằng cảnh những người tu hành, từ bỏ tất cả trừ mảnh áo cũ kỹ che thân.
Nay áo đó cũng bị rách tả tơi hoặc bị lựu đạn làm cho cháy xém rách nát cả da
thịt !
Khi đã chiếm xong Thượng điện, bọn người hung dữ tiếp tục khủng bố. Họ tràn
vào thư viện bắt trói đánh đập các Thầy ở đây rồi dẫn đi…
Có nhiều Thầy vừa ra tới cửa bị chúng còng tay, rồi đẩy đi. Qua một trận ngửi
hơi ngạt, các Thầy mệt mỏi, bước đi chậm chạp bị chúng tống báng súng vào
lưng, khiến các Thầy ngã sấp xuống gạch. Tay lại bị còng ra phía sau, không thể
chống đỡ nên các Thầy đành chịu cảnh dập mày dập mặt, máu tuôn ướt áo…
Kế đó, đèn được bật sáng; mọi người mới biết đoàn người hung dữ này không ai
xa lạ, chính là bọn mật vụ, cảnh sát và lực lượng đặc biệt do Trần Văn Tư, Giám
Ðốc Cảnh sát Ðô Thành chỉ huy tổng quát…
Theo lệnh Trần Văn Tư, bọn mật vụ lần lượt bắt Hòa Thượng Hội Chủ, các
Thượng Tọa, Ðại Ðức dẫn ra xe. Chúng vừa tìm kiếm vừa reo lên “A thằng
Tâm Châu đây rồi… cả thằng Giác Ðức nữa, may quá…”. Lập tức chúng xúm
lại khiêng hai Thượng Tọa xuống lầu. Ðại Ðức Thích Ðức Nghiệp cũng
bị chúng lôi đi lệt xệt trên cầu thang. Thế rồi các vị bị chúng đưa đi, giam mỗi
người một phương nào không ai được biết.
Sau khi chúng kiểm soát kỹ lưỡng khắp chùa một lần nữa, thấy không còn sót
ai, bọn mật vụ, cảnh sát, lực lượng đặc biệt xếp hàng hai bên lối đi, mỗi đứa
cách nhau một thước, nối tiếp nhau từ trên Phật điện, xuống cầu thang vòng ra
cổng. Chúng quay mặt đối diện với nhau, rồi một bọn khác tới lùa mấy trăm
Tăng, Ni ra xe.
Chư Tăng, Ni, líu díu bước theo nhau thành một đoàn người rách rưới tả tơi,
máu me lem luốc đầy mặt khắp mình…
Cho tới 3 giờ rưỡi sáng, bọn người gian ác này hoàn toàn thành công trong việc
đánh phá chùa Xá Lợi.
(PGVN – 1963 – Quốc Tuệ, tái bản tại Pháp năm 1987 – tr. 390-393)
Quyết định tấn công các Chùa là một quyết định sai lầm, chứng tỏ sự “BẤT
TÀI” của các nhà lãnh đạo quốc gia.
Chỉ riêng tại Sàigòn, hầu hết các vị lãnh đạo Phật Giáo, Tăng, Ni, Phật Tử đều
bị bắt trên 2.000 người. Có trên 30 người bị thương, 2 người mất tích. Những
người bị bắt, giam giữ tại những Sàlan nổi trên sông Sàigòn và một vài nơi bí
mật, nhất là các vị Tu sĩ Lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.
Ðúng như lời tuyên bố của Bà Nhu (Lệ Xuân) với báo LIFE tại Chicago, Hoa
Kỳ: “Sẽ phá tan Phật giáo” và Ngô Ðình Nhu ra lệnh: “Tối nay sẽ bắt các Sư
Sãi Cộng sản”.
Kể từ giờ phút này Phật Giáo xem như bị tê liệt hoàn toàn. Các chùa chiền bị
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phong tỏa. Các Tu sĩ Phật Giáo, Tăng, Ni, Phật Tử đều bị bắt giam, đặc biệt các
Chức sắc Phật Giáo đều bị cô lập, có vị bị bắt, có vị trốn thoát không dám ra
mặt… Nói chung các cấp lãnh đạo Phật Giáo và lực lượng đấu tranh của Phật
Giáo không còn hoạt động được nữa. Mọi việc xem như Chính quyền đã giải
quyết xong, đã thỏa mãn các “nguyện vọng” của Phật Giáo bằng võ lực, bằng
đàn áp và bắt giam tất cả…
Bây giờ chỉ có lòng người xao xuyến, lương tâm cắn rứt, chán chường cho chế
độ mang danh là “Cộng Hòa – Tự Do – Dân Chủ” và âm thầm với câu:
“Tư Do, Dân Chủ sẽ về
Diệm đụng Bồ Ðề, thì Diệm sẽ tan”.
Ðó cũng chỉ là oán hận không làm gì được trước sức mạnh của Chính quyền,
nên cầu mong “Tự Do, Dân Chủ” và nói ra cho hả giận mà thôi, ai ngờ nó thành
sự thật !
Ở đây người viết quyển sách “Việt Nam Ðiêu Tàn – Bất Hạnh” đã đọc nhiều
sách báo về chính quyền Ngô Ðình Diệm kể từ năm 1963 đến nay. Tuyệt nhiên
người viết không trích dẫn, khai thác các chủ đề như “Kỳ thị Tôn giáo”, “Ðộc
tài Gia đình trị”, “Tham nhũng”, “Thiên Chúa giáo ưu tiên phát triển”, “Tài sản
của Tổng Giám mục Ngô Ðình Thục, Cố vấn Ngô Ðình Nhu, Ngô Ðình Cẩn”,
“Hệ thống Mật vụ để đàn áp, thủ tiêu đối lập, tôn giáo không phải là Thiên
Chúa Giáo…”
Người viết chú tâm một vấn đề duy nhất là sự lãnh đạo của chính quyền
các cấp từ địa phương đến trung ương để đưa đẩy sự việc từ bình thường
đến bất bình thường, từ ôn hòa đến biến động, từ xây dựng đến sụp đổ...
Nói tóm lại “Nếu có tài lãnh đạo” thì chẳng có gì xẩy ra, kể cả Ðồng minh Hoa
Kỳ muốn gây khó khăn để họ giữ lấy vai trò quan trọng. Bởi vì bản chất của các
nước lớn, kể cả phe Cộng sản (Liên Xô, Trung Cộng), có viện trợ là có áp lực,
có khuynh loát, có ảnh hưởng của kẻ mạnh.
Nhưng nếu có tài lãnh đạo sẽ biến khó khăn thành thuận lợi, biến loạn ly thành
an lạc, thanh bình… Vì thế người lãnh đạo phải biết tùy cơ ứng biến, phải có tài
kinh bang tế thế và cũng phải biết đặt quyền lợi của quốc gia, dân tộc lên trên
hết.
Như đã trình bày, các nước nhận viện trợ của Hoa Kỳ phải chịu nhiều cay đắng,
chua chát, kể cả nhục nhã như các nhà lãnh đạo các nước:
1. Trung Hoa Quốc Gia – Khi mất lục địa chạy ra hòn đảo Ðài Loan. Họ đã lợi
dụng viện trợ Mỹ và sự che chở của Mỹ để xây dựng thành một quốc gia giàu
mạnh, phú cường… có thể đương đầu với sức mạnh lớn hơn 100 lần, với trên
một tỷ người từ Trung Hoa lục địa để tồn tại từ năm 1949 đến nay, trên 58 năm
(1949-2008) và được xếp là một trong những Con Rồng Á Châu.
2. Triều Tiên – Sau cuộc chiến khốc liệt giữa hai khối Cộng sản và Tự Do (Tư
Bản), đất nước Triều Tiên bị chia đôi thành : Nam Hàn (Tự Do) và Bắc Hàn
(Cộng sản).
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Nam Hàn cũng nhờ viện trợ Mỹ, nhờ Mỹ che chở để xây dựng đất nước cũng
lâm vào cảnh bị Mỹ chi phối và rồi đưa đến những cuộc đảo chánh, chết chóc…
Nhưng nhờ có đối lập, có tự do dân chủ, các nhà lãnh đạo quốc gia biết đối
thoại xây dựng, biết đặt quyền lợi của đất nước dân tộc lên trên hết, nên họ đã
tồn tại trước sự phá hoại triền miên của Bắc Hàn (Cộng sản) cho đến ngày nay
gần 56 năm (1953-2008) và hiện nay, đời sống của người dân Nam Hàn vào
hạng cao trên thế giới. Nam Hàn cũng là một trong những Con Rồng Á Châu.
3. Nước Ðức cũng bị chia đôi sau khi Hitler bị các cường quốc đánh bại, Tứ
cường Anh, Pháp, Mỹ và Nga kiểm soát đất nước Ðức, rồi sau đó chia đôi đất
nước này thành 2 miền : Ðông Ðức (Cộng sản), Tây Ðức (Tự Do).
Ðến ngày 24 tháng 5 năm 1949, Tây Ðức trở thành Cộng Hòa Liên Bang Ðức,
nhờ vào viện trợ của Mỹ (1949- 1989). Tây Ðức đã được xây dựng thành một
trong các cường quốc kinh tế tại Châu Âu. Mãi đến ngày 9 tháng 11 năm 1989,
bức tường “Ô Nhục” Ðông Bá Linh bị sụp đổ, Cộng sản Ðông Ðức tan rã !
Nước Ðức được thống nhất, Tây Ðức phải chi ra hàng trăm tỷ đồng để giúp dân
chúng Ðông Ðức (Xem phần “So sánh sự Thống nhất Nước Ðức và Việt Nam“
trong sách này- Phần I về sự xuất hiện của Hồ Chí Minh).
Chỉ nói đến Ðài Loan (Trung Hoa Quốc Gia), Nam Hàn, Tây Ðức đều nhờ vào
viện trợ Mỹ mà xây dựng quốc gia được giàu mạnh, phú cường. Chỉ có Việt
Nam bị nhuộm đỏ, bị rơi vào bàn tay máu của Cộng sản ! Có phải là do sự “Bất
tài của các nhà lãnh đạo quốc gia” chăng ?
(Hỏi tức là trả lời – Sẽ nói rõ ở giai đoạn từ 1/11/1963 đến 30/4/1975 ở phần
sau)
Kết thúc vụ đấu tranh đòi hỏi của Phật Giáo bằng kết quả:
– 32 người chết kể cả ở Ðài Phát Thanh, bị xô xát trong các cuộc biểu tình và tự
thiêu
– 58 người bị thương
– 6 người mất tích
+ 3.000 người bị bắt, giam cầm trên toàn Miềân Nam, kể đến ngày 22 tháng 8
năm 1963.
Thật sự người lãnh đạo quốc gia “có tài” biết uyển chuyển, biết tôn trọng
nguyện vọng của người dân, biết lắng nghe dư luận, biết gạt bỏ các ý đồ bất
chính, thì mọi việc được thỏa mãn qua cách giải quyết:
1. Lỡ có công điện “cấm treo cờ” số 9195 ngày 6-5- 1963 do ông Quách Tòng
Ðức tuân hành theo khẩu lệnh của Tổng thống Ngô Ðình Diệm gởi đi.
Nay tạm đình hoản thi hành và chờ Chính phủ ban hành một quyết định về thể
thức treo cờ tôn giáo trong những ngày sắp đến. Quyết định này phải nhấn
mạnh: Áp dụng cho tất cả tôn giáo kể cả Thiên Chúa Giáo.
Thế là xong ! Công điện “cấm treo cờ” xem như giải quyết êm đẹp, chỉ bằng
một công điện khác “tạm ngưng thi hành”.
2. Vấn đề Phát thanh chương trình Ðại Lễ Phật Ðản ngày 8 tháng 5 năm 1963.
Phía chính quyền nên cho phát thanh chương trình đó nhưng xin cắt bớt đoạn
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không thích
hợp. Thế là xong !
3. Lỡ đã gây chết chóc tại Ðài Phát Thanh, bất kỳ từ đâu đến : Việt Cộng hay
CIA Mỹ ? Phía chính quyền phải có trách nhiệm giải quyết cho thỏa đáng :
– Chính quyền phải lo cho các nạn nhân bị chết và bị thương, an ủi, chia buồn…
Không phải bồi thường nhưng cũng tặng một số hiệm kim để tỏ lòng chia xẻ nỗi
đau buồn cùng các gia đình có người chết, bị thương tích.
– Áp dụng kỷ luật đối với các Viên chức Chính quyền, Quân đội, Cảnh sát, Cơ
quan An ninh liên hệ. Thế là xong!
4. Ðòi hỏi Bình đẳng Tôn Giáo bằng cách hủy bỏ Dụ (Nghị định) số 10 của
Thực dân Pháp và Bảo Ðại ban hành – Xem Phật Giáo là một Hiệp hội.
Ra Sắc lệnh hủy bỏ ngay. Vì Thực dân Pháp đã cuốn gói về Pháp. Bảo Ðại đã bị
truất phế bởi cuộc Trung Cầu Dân Ý ngày 23 tháng 10 năm 1955, thì đâu còn
hiệu lực pháp lý mà không hủy bỏ.
Sự “Bất tài” và phi lý, ngoan cố của chính quyền là điều khó hiểu. Tại sao
không chịu hủy bỏ Dụ số 10 ?
Cho nên có biến của Phật Giáo là do Chính quyền vì “Bất tài” hay vì một lý do
thầm kín nào đó gây nên, chứ không phải từ Phật Giáo.
Ðến ngày 22 tháng 8 năm 1963, vụ Phật Giáo xem như chấm dứt, nhưng hậu
quả của cách giải quyết mạnh bạo của Chính quyền Ngô Ðình Diệm áp dụng đã
lan rộng khắp thế giới rất bất lợi cho chế độ vì bị thế giới lên án, nhân dân
Hoa Kỳ bất mãn, chống đối sự can thiệp của Hoa Kỳ vào Việt Nam, khiến Tổng
thống Kennedy rất bối rối. Từ đó quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng Hòa
càng thêm căng thẳng. Phía Việt Cộng, qua Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam
tuyên truyền, lên án chính quyền và lợi dụng sự bất mãn của quần chúng,
gia tăng tổ chức phá hoại, nhất là các vùng thôn quê hẻo lánh.
Quân đội là lực lượng chính đang đương đầu với Cộng sản khắp các chiến
trường để bảo đảm sự phát triển quốc gia và sự an toàn cho nhân dân. Thực sự
có gặp khó khăn trong công việc tiễu trừ Việt Cộng, vì nhân dân đã bất mãn với
chế độ nên thờ ơ với công cuộc chống Cộng.
Người quân nhân đang chiến đấu nơi chiến trường, hy sinh cả mạng sống của
mình để bảo vệ an ninh quốc gia. Khi nhìn lại hậu phương bất ổn, nhất là bà
con, anh em, con cháu họ bị chính quyền bắt giam chỉ vì đấu tranh cho sự Bình
Ðẳng Tôn Giáo, mà phần lớn người quân nhân đều theo Ðạo Phật (Ðạo Phật,
Ðạo thờ cúng ông bà, Cao Ðài, Phật Giáo Hòa Hảo xem như một).
Trong lúc Dụ số 10 chỉ có Thiên Chúa Giáo là tôn giáo. Còn tất cả: Ðạo Phật,
Ðạo thờ cúng ông bà, Cao Ðài, Phật Giáo Hòa Hảo đều chỉ được xem như là
Hiệp Hội chứ không phải là Tôn Giáo. Nên sự bất mãn trong Quân đội VNCH
nay gia tăng thêm mầm mống chống đối Chính quyền và những cuộc đảo chánh
cũng phát xuất từ lòng bất mãn của Quân nhân các cấp trong Quân đội :
– Ngày 21 tháng 8 năm 1963, Ông Trần Văn Chương (thân sinh của Trần Thị
Lệ Xuân, vợ Cố vấn Ngô Ðình Nhu), Ðại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa Kỳ
gởi điện văn xin từ chức.
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Vợ của Ông Trần Văn Chương là Bà Thân Thị Nam Trân (mẹ của Trần Thị Lệ
Xuân) cũng từ chức Quan Sát Viên Thường Trực của Việt Nam Cộng Hòa tại
Liên Hiệp Quốc ở New York.
– Ngày 22 tháng 8 năm 1963, Ngoại trưởng Vũ Văn Mẫu xuống tóc (cạo đầu),
đệ đơn từ chức Tổng trưởng Bộ Ngoại Giao Việt Nam Cộng Hòa.
Tại Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Cambodge ra tuyên cáo phản đối Chính
quyền Ngô Ðình Diệm đàn áp Phật Giáo.
Dư luận báo chí tại Mỹ rất sôi nổi về việc đàn áp Phật Giáo:
Hầu hết các cơ quan ngôn luận đều yêu cầu Chính phủ Mỹ phải có thái độ với
Chính quyền Ngô Ðình Diệm, ngay lập tức.
Báo New York Herald Tribune nhắc lại lời tuyên bố của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ
vào tháng 4 năm 1960, khi Chính phủ Nam Hàn đàn áp và giết chết sinh viên
học sinh và đưa đến sự sụp đổ của Chính phủ Lý Thừa Vãn.
Báo New York Times kịch liệt lên án Chính phủ Ngô Ðình Diệm, cho rằng quá
độc tài, tàn bạo biểu lộ qua cuộc đàn áp Phật Giáo làm mất lòng dân. Báo này
còn chỉ trích Chính phủ Kennedy đã không xử dụng biện pháp thích đáng với
Ngô Ðình Diệm và chậm trễ trong khi cần minh định thái độ (CÐ số 4879/83 –
VNNB-CÐ – tr. 321-2)
– Ngày 23 tháng 8 năm 1963, tại Sàigòn, Sinh viên Y khoa + Dược khoa biểu
tình đòi trả Tự do cho Tăng, Ni, Phật Tử.
– Ngày 25 tháng 8 năm 1963, hàng ngàn Sinh viên Học sinh biểu tình trước Chợ
Bến Thành, Sở Thú, Bến Bạch Ðằng, v.v…
Một nữ sinh tên Quách Thị Trang bị bắn trọng thương và chết tại Tổng Y Viện
Cộng Hòa, và thêm một số Sinh viên Học sinh bị thương. Hơn 500 Sinh viên
Học sinh bị bắt.
Quân đội và Cảnh sát trực tiếp đàn áp. Có hơn 200 xe đạp và xe gắn máy của
Sinh viên Học sinh bỏ lại gần khuôn viên Ðại Học.
Các đơn vị Quân đội, có cả xe tuần thám, kéo về Thủ Ðô ngăn chận các ngã
đường và dọc theo con đường từ Bộ Ngoại Giao tới Trường Luật Khoa.
Các trường học đều phải đóng cửa.
Ngày 26 tháng 8 năm 1963, Ông Vũ Văn Mẫu đi India hành hương nhưng bị
chận lại.
Theo Tướng Ðính cho biết: “Ông Ngô Ðình Nhu gọi điện thoại cho Ông vào
trình diện gấp”. Khi đến nơi được Ông Nhu ra lệnh: “Toa đi ngay ra phi trường
Tân Sơn Nhứt thu hồi Passport của Ông Mẫu, bắt nó về nhà”.
Tức thì đoàn xe có còi hụ của Tổng Trấn Ðô Thành khẩn cấp chạy ra phi
trường. Tướng Ðính dùng lời lẽ rất lễ phép để trình bày sự việc. Ông Vũ Văn
Mẫu rất bình tĩnh và lặng lẽ lấy Passport Ngoại Giao đưa cho Tướng Ðính và
trở về nhà.
Ngày 28 tháng 8 năm 1963, tên cáo già Hồ Chí Minh lợi dụng tình hình rối ren,
cũng hùa theo lên tiếng đả kích Ngô Ðình Diệm, với lời buộc tội:
“Tội ác của chúng trời đất không thể dung”
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Ngô Ðình Nhu vạch kế hoạch chống đảo chánh và các Tướng lãnh vạch kế
hoạch đảo chánh
Sự bang giao giữa Mỹ và Chính quyền Ngô Ðình Diệm càng ngày càng căng
thẳng. Vì nhận định và tiên đoán sai lầm của ông Ngô Ðình Nhu, trong thái độ
và hành động chống Mỹ, mà quên rằng Mỹ đã tận lực giúp Ngô Ðình Diệm mới
tồn tại đến ngày hôm nay, thì lẽ nào Mỹ lại chịu thua cuộc trước mưu toan chính
trị và ngoại giao bí mật của Ngô Ðình Nhu qua việc tiếp xúc với Việt công.
Sau khi Ngô Ðình Nhu được các Cơ quan Tình báo Hải ngoại của Việt Nam
Cộng Hòa, tiếp tục phúc trình các tin tức tối mật về tình hình Việt Nam, các mối
quan hệ chính trị và quân sự với Hoa Kỳ, nhất là khi nhận được các phúc trình
đặc biệt của từng bộ phận hoạt động và hành động của Sở Nghiên Cứu Chính trị
Phủ Tổng thống, ông Ngô Ðình Nhu đã triệu tập một buổi họp tối mật tại Dinh
Gia Long chỉ có Tướng Tôn Thất Ðính, Tư lệnh Quân Ðoàn III, Ðại tá Lê
Quang Tung, Chỉ Huy trưởng
Lực Lượng Ðặc Biệt, đến thảo luận tình hình cùng ông Cố vấn Ngô Ðình Nhu.
Tướng Tôn Thất Ðính cho biết nội dung cuộc thảo luậnnhư sau:
“Buổi họp đã diễn ra sau 9 giờ øtối một đêm thứ sáu, và mở đầu, ông Ngô Ðình
Nhu cho biết đây là buổi “thảo luận” đặc biệt của Quân Ủy Cần Lao. Ông vừa
nhân danh Ðảng trưởng Cần Lao, vừa Cố vấn của Tổng thống để điều hành và
ra lệnh. Mỗi một chúng tôi chỉ ngồi yên lặng nghe ông nói chậm rãi, và chỉ trả
lời các câu hỏi hết sức vắn tắt, để ông có thể dựa vào đó hoạch định những kế
hoạch tương lai.
Ông bắt đầu rất chậm rãi, và nói gằn từng tiếng:
– Tình hình đã rõ. Mình không thể chần chờ chi được nữa. Phải có kế hoạch tự
cứu mình và bảo vệ chế độ, đất nước. Chẳng có Ðồng Minh nào là Ðồng Minh
không điều kiện. Giữa tất cả các khó khăn càng ngày càng chồng chất, mình
phải tìm một lối thoát mà đi ra. Phía Mỹ đã có 2/3 rõ rệt. Một phe muốn tiếp tục
xử dụng VNCH, và can thiệp quân sự “thật sự” ! “Thật Sự”, các Toa nghe đã rõ
chưa ? Thật Sự chứ không cố vấn cố viết chi nữa hết – nghĩa là tụi nó muốn
dành hết chủ quyền – Phe này rất mạnh, lấn lướt cả Tổng thống Kennedy –
Chúng nó có mục đích của chúng – Mình không nghe chúng nó, chúng nó sẽ
đảo chánh – Moa đang có cả trăm tài liệu đảo chánh trong tay – Của từng thằng
một ở các cấp cao bên Mỹ !…
“Moi” đã trình với ông Cụ. Ông Cụ cũng lo lắm. Nhưng còn nước còn tát.
Trong năm này chưa biết sẽ có chuyện chi xảy ra. Nhưng ngắn thì tính ngắn, dài
thì tính dài. Ðảng, Quân Ủy, chế độ hôm ni thu lại 3 người tìm cáchđể đối phó
với tình hình này:
“Moi”, Ðính và Tung ! Hai “Toi” lo việc quân sự cho chắc: chống lại tất cả các
biến cố đưa đến đảo chánh, đừng cho đảo chánh xảy ra, vì nó xảy ra mà mình
dẹp, thì tỏ ra mình yếu. Nhưng vạn nhất mà nó xảy ra, thì Ðính, “Toi” đối phó
như thế nào?
Ông nhìn sang tôi, và tôi có phản ứng tức thời:
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– Thưa ông Cố vấn, tôi sẽ áp dụng chiến thuật của De Gaulle… Tôi chưa kịp
nói hết thì ông đã nghiêm trang tiếp:
– Thế là hốt hết, từ Alger đến Paris, không chừa một thằng nào, dù có công
trạng đến đâu… Cũng được, cũng được… nhưng cùng lắm mới làm vậy. Nếu
không sau đó biết làm việc nữa với ai… cho nên cũng ý đó mà chỉ diệt ở
vòng ngoài, nhất là tụi Ðại Việt, Ðảng phái, giao cho Tung, còn vòng trong thì
Toa nương tay một chút, nhưng không để thằng nào lọt lưới. Bạn ra bạn, thù ra
thù. Sau đó mới làm việc được. Nói đến đó, ông đi lại bàn giấy lấy một bì
thư, mở ra và nói tiếp:
– Theo tài liệu khá chính xác này, thì có thể tụi nó tổ chức đảo chánh từ đây cho
đến cuối tháng 10 năm 1963.Kennedy không muốn làm việc này. Nolting lại
càng không muốn. Về “tinh thần lãnh đạo” thì mình có 2 thế lực ngầm hỗ trợ đó
để đối phó. Nhưng tụi mình bảo các thứ, ghê gớm lắm. Tụi nó nhất quyết muốn
“đánh” gục mình ! Nên đây là trận giặc ngầm. Các Toa phải làm đủ mọi cách,
để từ tháng 4 năm 1963 đến cuối tháng 10 năm 1963 đừng có bất cứ chuyện chi
xảy ra ở Thủ Ðô. Trong bảy tháng này, Sàigòn phải thật sự yên tỉnh. Ðể Moa
còn làm các việc khác nữa. Moa cần yên trong nhà, để giải quyết chuyện ở
ngoài: Mỹ, Tây và biết đâu cả Cộng sản nữa. Năm nay là chuyện sống chết, còn
mất của mình. Các Toa cần tuyệt đối tuân thủ theo các chỉ thị đó: Tuyệt đối
không có chuyện chi xảy ra ! Rõ ràng rồi đó ? Các chi tiết hai Toa bàn bạc lại
với nhau, tuyệt đối không qua một cơ quan nào hết.
Phải nói rõ là Tổng thống Ngô Ðình Diệm và ông Ngô Ðình Nhu bị đặt trước
các vấn đề thời sự như lửa đốt lúc bấy giờ, nên 2 tháng 3 và 4 năm 1963 là hai
tháng mà Dinh Gia Long đêm ngày phải lo nghĩ đến sự sống còn không
những của chế độ, mà cả của miền Nam Việt Nam (20NBN. TTÐ. tr. 271-2).
Qua những cuộc tiếp xúc với các Tướng lãnh, ông Ngô Ðình Nhu dự định tổ
chức một cuộc “Ðảo chánh giả”. Theo lời ông Nhu nói:
“Tổng thống bị kẹt với một số Bộ trưởng thối nát, bất tài, trong lúc này Quân
đội phải nhận rõ vai trò của mình để cứu nước, nên đảo chánh một đêm bắt mấy
ông Bộ trưởng đó rồi, hôm sau trao quyền lãnh đạo lại cho Tổng thống”.
Ông Nhu nhấn mạnh và nói tiếp:
“Nếu có vị Tướng nào muốn đảo chánh thiệt thì Quân đội phải chống lại, phải
bắt người đó mà treo cổ trên đường Công lý” (VNNC. TVÐ. tr. 182).
Lúc này, Chính quyền Ngô Ðình Diệm lo chống “Ðảo chánh”, lo chuyện bang
giao, căng thẳng với Mỹ. Tại Hoa Thịnh Ðốn, người duy nhất hậu thuẫn cho
VNCH và đặc biệt là Tổng thống Ngô Ðình Diệm vẫn là Tổng thống
J.F. Kennedy. Một mặt Kennedy không muốn Mỹ tiếp tục dính líu vào Việt
Nam, nhưng mặt khác ông lại không muốn Mỹ làm bất cứ điều gì dẫn đến cho
VNCH sụp đổ hay Tổng thống Ngô Ðình Diệm mất quyền lãnh đạo. Tuy nhiên
trong chính phủ Kennedy lại có A. Harriman, một nhân vật ngoại giao thù
nghịch với Tổng thống Diệm và là người chi phối rất lớn lao về sự hậu thuẫn
của Tổng thống Kennedy đối với Tổng thống Diệm, khi ông đề nghị “Lật đổ
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Tổng thống Diệm bằng mọi giá vào mùa xuân 1963”. Ðiều này thể hiện qua
việc Hoa Thịnh Ðốn quyết định cử Cabot Lodge thay Nolting. (Nolting là người
ủng hộ Tổng thống Diệm), làm Ðại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam và Trung tá Conein
tình báo của Hoa Kỳ cũng có mặt tại Việt Nam.
Tại Sàigòn, Tổng thống Ngô Ðình Diệm vẫn cứ tin tưởng sức mạnh của Ông
như một “Thiên mệnh”. Chính sự tin tưởng viễn vông này đã làm cho Tổng
thống càng ngày càng trở nên bảo thủ, ít còn nghe ai và không tin ai ngoại trừ
sách lược của ông Ngô Ðình Nhu.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm lẫn lộn việc Nước với bản thân Ông, nên ông đã
tuyên bố: “Sau lưng Hiến Pháp còn có tôi”.
Ông quên rằng, sau lưng Hiến Pháp hay trên đầu Hiến Pháp chỉ có Nước, Ông
lại nói còn có Ông, tức Ông muốn mọi người hiểu: “Nước là Ông, Ông là
Nước”. Như thế Ông tự coi mình ở trên cả Nước (quốc gia).
Nói câu “Sau lưng Hiến Pháp còn có tôi”, tức Ông muốn người dân trong nước
hiểu Ông là “Vua”, nên Ông tin vào “Thiên mệnh” sau khi Bảo Ðại bị truất phế.
Ông muốn cho người dân thấy Ông cầm quyền là do “Mệnh Trời”. Mà Trời thì
có nói chi đâu (Thiên vô ngôn).
Nhưng Ông vẫn quên Vua và Ông lại có điểm khác nhau:
– Vua ngày xưa không nói Yêu Nước, vì Nước là Vua, nên Vua chỉ yêu dân.
– Ðằng này Ông Diệm không yêu dân, chỉ bắt dân phải yêu Ông. Vì có mâu
thuẫn đó nên dân oán Ông, giận Ông, căm thù Ông, vì Ông chẳng đem lại “An
Dân”.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm không yêu dân nên các vùng thôn quê Chính phủ
mất dần sự ủng hộ của dân. Việt Cộng tăng cường hoạt động tuyên truyền
xuyên tạc rồi đi đến hành động táo bạo hơn là ám sát các viên chức
chính quyền. Phá hoại kính tế miền Nam bằng cách ngăn cản lưu thông, đào
đường, phá cầu và mở các cuộc tấn công vào đồn bót của Quân Lực VNCH.
Tình tình quân sự càng ngàcàng trở nên bất ổn, trầm trọng.
Ngay tại đô thị không những người dân thường chống đối mà còn có cả Công
chức, Quân nhân, Sinh viên, Học sinh và ngay cả giới trí thức cũng ngấm ngầm
chống đối chính phủ.
Tựu trung chỉ vì các nhà lãnh đạo quốc gia thiếu tài hay nói trắng ra là “Bất tài”.
Sự “Bất tài” được thấy rõ qua các diễn tiến sau đây:
– Hai nhân vật quan trọng của Chế độ bị truất quyền.
1. Miền Trung, ông Ngô Ðình Cẩn bị mất quyền hành vì có sự xuất hiện của
Tổng Giám mục Ngô Ðình Thục… Do đó, ông Ngô Ðình Cẩn bất mãn. Trên
thực tế, ông Ngô Ðình Cẩn chiếm được cảm tình của người dân bình thường,
hoạt động rất hữu hiệu qua Quân ủy trong Quân đội và các Tổ chức quần chúng,
Chính quyền, Tôn giáo… Nếu ông Cẩn còn quyền hành thì chuyện “Công điện
cấm treo cờ Phật giáo” chắc chắn không xảy ra. Có ”Công điện đó” là do Tổng
Giám mục Ngô Ðình Thục thấy cờ Phật giáo treo đầy từ thôn quê đến Thành
phố Huế. Vì mặc cảm cá nhân, Tổng Giám mục Ngô Ðình Thục ra lệnh cho
Chính quyền địa phương báo cáo về Trung ương và Tổng Giám mục lại
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thúc đẩy Trung ương ra “Công điện” một cách hấp tấp như đã
trình bày ở phần trên.
Ðặc biệt, ông Ngô Ðình Cẩn lại rất thân thiện với các vị lãnh đạo Phật giáo tại
Huế, nhất là Thượng tọa Thích Trí Quang (Thượng toạ Thích Trí Quang và ông
Ngô Ðình Cẩn là người đồng hương Quảng Bình). Ở Huế, Thừa Thiên có Hội
Quảng Bình rất lớn, có Trụ sở, có tài sản và có cả trường Trung học tại Thành
nội, Huế (Trường Trung học Tư thục Ðào Duy Từ). Vì thế, việc cấm treo cờ
Phật giáo khó xảy ra.
Nhưng lúc bấy giờ, ông Ngô Ðình Cẩn lại bất mãn vì Tổng thống Ngô Ðình
Diệm và Cố vấn Ngô Ðình Nhu đều nghe theo lời Tổng Giám mục Ngô Ðình
Thục để gạt ông Cẩn ra khỏi bộ máy quyền lực tại Miền Trung.
2. Tại Sàigòn cũng bị Cố vấn Ngô Ðình Nhu nghi ngờ rồi truất quyền chỉ huy
của Bác sĩ Trần Kim Tuyến. Bác sĩ Tuyến bị thất sủng, trong đó có thể nói rằng
toàn là những chuyện vớ vẩn, mà chung quy chỉ vì anh em Ông Ngô Ðình Diệm
nghe
theo bọn nịnh thần.
Trước khi Bác sĩ Trần Kim Tuyến bị thất sủng, người ta bảo rằng về quyền hạn
trong nước được phân như sau:
– Thứ nhất là Tổng thống Ngô Ðình Diệm
– Thứ nhì là Cố vấn Ngô Ðình Nhu
– Thứ ba là Bác sĩ Trần Kim Tuyến.
Vì Bác sĩ Trần Kim Tuyến là Giám Ðốc Sở Nghiên Cứu Chính Trị, Xã Hội. Tất
cả hồ sơ liên quan đến chính trị, xã hội đều tập trung vào tay của Trần Kim
Tuyến, nên Ông biết rất rõ về hiện tại và xu hướng của các viên chức có thẩm
quyền kể cả Quân đội. Ông là người khéo léo, bình dị nên rất dễ thân thiện với
mọi người, cách giao tiếp rất tế nhị, nhất là biết tổ chức, theo dõi tình hình liên
quan đến tình báo.
Ngay trong cuộc đảo chánh ngày 11 tháng 11 năm 1960, mà trong đó Bác sĩ
Tuyến đóng một vai trò rất quan trọng để giải cứu Tổng thống Ngô Ðình Diệm.
Ðược tin đảo chánh, Bác sĩ Trần Kim Tuyến thay đổi ngay chỗ ở, chạy tránh
lực lượng đảo chánh, nên phe đảo chánh tìm Ông không ra. Bs Tuyến chạy qua
một nhà quen là Bà Phong Tân, vợ ông Huỳnh Thành Vị, Chủ nhiệm Báo Ðồng
Nai. Tại đây Bs Tuyến liên lạc với Phủ Tổng thống và theo lời của Ðại úy Bằng
thì Tướng Nguyễn Khánh có bàn là: “Thôi nên giàn xếp với phe đảo chánh đi”.
Ông Cụ (Tổng thống Diệm) buồn lắm, còn Ông Cố vấn thì lầm lì không nói gì
cả, có vẻ cũng buồn và ngã lòng. Nhưng bà Nhu quyết chống tới cùng.
Bác sĩ Trần Kim Tuyến nói :
– “Liệu cầm cự được chừng 12 tiếng đồng hồ không ?”
“Toi” nói rõ cho Bà ấy (Bà Nhu) biết đi, là mình có thể giữ được. Lập tức, Bà
Nhu nói chuyện với Bs Tuyến qua điện thoại. Bà Nhu bảo: “Trong nầy chúng
tôi đủ sức cầm cự. Nhờ Ông (Bs Tuyến) ở ngoài đó liên lạc gọi họ đem quân về
đi”.
Bác sĩ Trần Kim Tuyến dùng điện thoại trực tiếp gọi Ðại tá Trần Thiện Khiêm,
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Tư Lệnh Sư Ðoàn 21 Bộ binh, đem quân về gấp… và liên lạc các đơn vị khác,
khuyến khích họ gấp rút đem quân về cứu giá (NHTVST. VP. tr. 261-3).
o0o
Thế mà sau này nghe bọn nịnh thần dèm pha Bác sĩ Trần Kim Tuyến, vì bọn
chúng sợ Bs Tuyến, nên quyết hạ Ông, bọn chúng mới tung hoành được.
Ngay khi Bác sĩ Trần Kim Tuyến bị thất sủng, nhưng bên ngoài không ai hay
biết tin này nên khi có vụ hạ cờ Phật giáo, hai Thượng tọa Thích Trí Dũng và
Thích Thiện Hòa mới tìm đến Bác sĩ Tuyến trình bày tự sự. Bác sĩ Tuyến chỉ trả
lời: “Quý Thầy nên bình tỉnh”.
Ðến lúc tình trạng rối ren, không lối thoát giữa Chính quyền và Phật giáo, Bộ
trưởng Phủ Tổng thống Nguyễn Ðình Thuần nói với Tổng thống Ngô Ðình
Diệm : “Sao Tổng thống không nhờ Bác sĩ Tuyến giúp để nói chuyện với
phía Phật giáo, vì Ông ấy biết nhiều đường giây với bên Phật giáo”.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm bằng lòng cho gọi Bác sĩ Trần Kim Tuyến vào Phủ
Tổng thống để nói chuyện. Nhờ có Bs Tuyến nên giữa Chính phủ và Phật giáo
đã đi tới được thỏa thuận đầu tiên rất tốt đẹp. Nhưng thật là điều không may cho
vận nước và nhất là nhà Ngô. Thỏa hiệp giữa Chính phủ và Phật giáo bị Bà Ngô
Ðình Nhu phá vỡ như đã trình bày ở phần trên.
Sự thất sủng của Bác sĩ Trần Kim Tuyến là một cơ may cho phe đảo chánh của
Quân đội, vì Bs Tuyến là tai, là mắt của chế độ.
Như vậy, hai nhân vật quan trọng của chế độ (Ngô Ðình Cẩn và Bs Trần Kim
Tuyến) bị loại một cách oan uổng. Trong lúc chế độ đang lâm nguy, tứ bề thọ
địch !
Càng đi sâu vào cách hành xử, cũng như phương cách giải quyết các sự việc
vừa nêu trên càng thấy rõ sự thiếu sáng suốt qua tài lãnh đạo của người điều
khiển quốc gia.
Về tình hình quân sự phải đối phó với sự phá hoại của Việt Cộng. Về chính trị
để đối phó với các Ðảng phái, Phe nhóm đối lập… Tình hình an ninh tại khắp
các Tỉnh, Thành, nhất là Thủ đô Sàigòn để ngăn chặn các cuộc biểu tình
của quần chúng, sinh viên, học sinh chống đối Chính phủ.
Tất cả đang còn trong cơn giông tố, mịt mù chưa thấy được ánh sáng mặt trời.
Trong khi đó, Ðại sứ Cabot Lodge ủy quyền cho trùm tình báo Louis Conein
tiếp xúc với các Tướng lãnh để thực hiện một cuộc đảo chánh. Về vấn đề này,
Louis Conein đóng vai trò tối hệ trọng và cũng rất nguy hiểm… Nhưng hệ trọng
và nguy hiểm không phải cho cá nhân Louis Conein, mà cho chế độ của Tổng
thống Ngô Ðình Diệm. Nguy hiểm ở chỗ là chế độ không mấy quan tâm đến vai
trò của Louis Conein, chỉ xem Conein như một giới chức Cố vấn An ninh nội
bộ ở Tòa Ðại sứ Mỹ, thậm chí còn đánh giá thấp mức tầm thường của viên chức
này.
Conein có lối sống an nhiên, chiều chiều đến các sân quần vượt, đặc biệt là ở
Câu Lạc Bộ Thể Thao của Pháp, nơi các nhân vật cao cấp của Chính quyền
đương thời và của các Phái bộ Ngoại giao thường lui tới. Conein không tạo
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được một sự chú ý nào để các phóng viên ngoại quốc, kể cả phóng viên của Mỹ
cũng không quan tâm. Mỗi ngày Conein có thêm bạn mới và thay đổi từng ngày
với các nhân vật VNCH. Tập trung được tin tức và tìm hiểu được ý muốn
của các Tướng lãnh nên đã móc nối cụ thể với Tướng Dương Văn Minh làm cây
cầu chuẩn bị cho sứ mệnh của Conein, khi cần thiết để đạt được mục đích của
Hoa Thịnh Ðốn.
Cũng cần nói thêm về Louis Conein là nhân niên của
Cơ quan OSS của Mỹ ở hải ngoại. (OSS = Office of Strategic Services). Conein
là người Mỹ đầu tiên vào Hà Nội với toán Tình báo Hải ngoại (OSS) của Mỹ và
từ đó tường trình về Hoa Thịnh Ðốn: “Những bằng chứng Việt Minh là Ðảng
Cộng sản trá hình, nên Hoa Kỳ không công nhận dù Hồ Chí Minh đã yêu cầu”.
Do đó, Mỹ âm thầm cho Pháp trở lại Ðông Dương, nên Quân đội Pháp tiến
vào Ðông Dương dưới sự yểm trợ của Quân Ðội Anh vào tháng 9 năm 1945 (đã
nói rõ nhữngï tai hại qua sự xuất hiện của Hồ Chí Minh trong phần trước).
Sau khi có lệnh thiết quân luật ngày 20 tháng 8 năm 1963, Conein đến gặp
Trung tướng Trần Văn Ðôn và Tướng Ðôn rất dè dặt không tiết lộ gì về ý định
của mình mà chỉ cho Conein biết Quân đội không có tham gia việc tấn công
Chùa.
Theo Tướng Ðôn cho biết vào ngày 20 tháng 10 năm 1963, Conein đến nói với
Tướng Ðôn : “Tôi được Ðại sứ Cabot Lodge cho phép đại diện để tiếp xúc với
Trung tướng. Nếu Trung tướng không tin, có dịp nào hỏi Ðại sứ
Cabot Lodge thì rõ”
Sau đó tại phi trường Tân Sơn Nhứt, Trung tướng Trần Văn Ðôn có gặp Ðại sứ
Cabot Lodge. Tướng Ðôn đã hỏiÐại sứ Cabot Lodge :
– “Que pensez vous de Monsieur Conein ?
(Ông nghĩ gì về Ông Conenin ?)
Ðại sứ Cabot Lodge trả lời :
– “Il parle pour moi, Il me représente.
Vous pouvez avoir confiance en lui”.
(Ông ta phát ngôn cho tôi, Ông ta đại diện cho tôi.
Ông có thể tin cậy Ông ta).
Trung tướng Trần Văn Ðôn nói:
– “Je vous remercie. C’est tout ce que je voulais savoir”.
(Cám ơn Ông. Ðó là tất cả những gì tôi muốn biết).
Câu chuyện qua lại, rất hợp với nhau (Tướng Ðôn và
Ðại sứ Lodge). Cuối cùng Ðại sứ Cabot Lodge khẳng định:
“Tôi sẵn sàng giúp Trung tướng”
“Tôi tán thành và xin Trung tướng tin rằng tôi sẵn sàng
và hết sức giúp Trung tướng” (VNNC. TVÐ. tr. 209.10).
Thật sự âm mưu đảo chánh đã có và đang xẩy ra sau vụ Chính quyền tấn công
các Chùa Phật Giáo, nhưng vì có lệnh thiết quân luật khó chuyển quân, nên khi
định thực hiện thì bị lộ. Vụ đảo chánh này do Tướng Nguyễn Khánh, Tư Lệnh
Quân Ðoàn II, Vùng 2 Chiến Thuật chủ mưu. Tướng Khánh đã về Sàigòn, rồi
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phải trở lại Pleiku, vì Ông bà Nhu và Ông Diệm biết chuyện. Ông Nhu đã gọi
Tướng Ðôn, Quyền Tổng Tham Mưu Trưởng vào Phủ Tổng thốngvà nói: “Toa
nên nói thẳng với Khánh đừng có đảo chánh, Ông Cụ và Moa biết hết rồi”.
May cho Tướng Khánh là không có bằng chứng. Do đó, Tướng Khánh giao lại
cho Tướng Trần Thiện Khiêm.
Các Tướng Nguyễn Khánh, Trần Thiện Khiêm, Lê Văn Kim, Dương Văn Minh,
kể cả Trần Văn Ðôn… Các cấp tá như Ðỗ Mậu, Phạm Ngọc Thảo… nhiều
group… Nhưng tất cả điều e ngại khó thành công vì Tướng Tôn Thất Ðính là
một Tướng trẻ được ông Diệm, ông Nhu tin cậy giao chức Tư Lệnh Quân Ðoàn
III, Vùng 3 Chiến Thuật, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Ðô, kiêm Tổng Trấn Sàigòn,
Chợ Lớn. Lực Lượng Ðặc Biệt của Ðại tá Lê Quang Tung cũng nằm trong
tay Tướng Tôn Thất Ðính. Nói tóm lại tất cả lực lượng quân sự tại Thủ đô
Sàigòn và Vùng Phụ cận đều do Tướng Ðính chỉ huy.
Hơn thế nữa, Tướng Trần Văn Ðôn rất e ngại Tướng Ðính, vì đã chứng kiến lời
nói của Ngô Ðình Nhu với Tướng Ðính như sau:
“Ðính là sức mạnh của chế độ…
Chế độ này là của Toa.
Cái gì trong chế độ này cũng là của Toa”.
Nghĩa là Tướng Ðính muốn gì cũng có (VNNC. TVÐ. tr. 167).
– Ngày 31 tháng 8 năm 1963, Ông Rusk, Ngoại trưởng Mỹ chỉ thị cho Ðại sứ
Cabot Lodge nên thận trọng, vì các Tướng Việt Nam khó thành công. Nếu đảo
chánh thất bại sẽ rất tai hại cho danh dự Mỹ.
Tướng Harkins gặp Tướng Trần Thiện Khiêm.
Tướng Trần Thiện Khiêm thông báo cho Tướng Dương Văn Minh đã hoãn cuộc
đảo chánh dự trù vào ngày hôm sau (1/9/1963). Một trong những lý do chính là
chưa thuyết phục được Tướng Tôn Thất Ðính, Tư Lệnh Quân Ðoàn III, Vùng 3
Chiến Thuật, Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Ðô, kiêm Tổng Trấn Sàigòn, Chợ Lớn.
Trong giai đoạn này, sự liên lạc giữa Hoa Thịnh Ðốn, Tòa Ðại sứ Mỹ tại
Sàigòn, cũng như sự gặp gỡ các nhân vật Mỹ và các Tướng lãnh VNCH như
con thoi, gần như hàng ngày :
– Tổng thống Kennedy ra lệnh cho Ðại sứ H. Cabot Lodge thẩm xét lại việc đảo
chánh.
– Washington DC, Hội Ðồng An Ninh Quốc Gia họp và đồng ý cho các Tướng
VNCH làm đảo chánh.
– Phạm Ngọc Thảo báo cáo với Cơ quan CIA tại Sàigòn về những tin tức khai
thác được từ Tướng Trần Thiện Khiêm. Tướng Khiêm tuyên bố các Tướng có
quá nhiều thứ để mất, nếu làm đảo chánh.
– Tướng Trần Thiện Khiêm, Tướng Nguyễn Khánh đồng ý yểm trợ Tướng
Dương Văn Minh trong công cuộcđảo chánh.
– Phillips gặp Tướng Lê Văn Kim xác nhận chính Ðại sứ Lodge cho phép gặp
Tướng Minh và Tướng Khiêm.
– Ngày 7 tháng 9 năm 1963, Ðại diện Vatican tại Việt Nam nhận lệnh Tòa
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Thánh Vatican để mời Tổng Giám mục Ngô Ðình Thục rời Việt Nam. Có Giám
mục Piquet cùng đi theo.
– Ngày 8 tháng 9 năm 1963 tại Hoa Thịnh Ðốn, David E. Bell, Giám đốc
Chương trình Viện trợ Mỹ tuyên bố trong một buổi trực tiếp truyền hình : Quốc
Hội Mỹ sẽ cắt viện trợ, nếu Tổng thống Ngô Ðình Diệm không thay đổi chính
sách.
– Ngày 9 tháng 9 năm 1963, Tổng thống Ngô Ðình Diệm tiếp Ðại sứ Cabot
Lodge. Hai bên thảo luận nhiều vấn đề, trong đó có :
– Tổng Giám mục Ngô Ðình Thục tuyên bố : “Mỹ trả 20 triệu Mỹ kim để lật đổ
chế độ Ngô Ðình Diệm”.
– Cabot Lodge đọc cho Tổng thống Ngô Ðình Diệm nghe một bản tin của
Reuter’s dẫn lời tuyên bố của Tổng Giám mục Ngô Ðình Thục rằng : “Các Tăng
sĩ không tự tử mà họ bị giết bằng búa”. Tổng thống Diệm yên lặng không nói gì.
– Theo Tổng thống Diệm cho Ðại sứ Cabot Lodge biết:
“Hiện còn giữ 70 tù nhân tham dự biểu tình”.
– Tổng thống Diệm nói tiếp :
“Ðại diện Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc sẽ chứng minh nhiều ngôi Chùa đã biến
thành “Nhà Chứa” (bordelles). Cảnh sát tìm thấy quần áo lót đàn bà, hình ảnh
khiêu dâm và một nhà Sư đã phá trinh tới 13 thiếu nữ. Chỉ tấn công vài ba chục
Chùa trên tổng số 4.700 chùa. Phải tấn công Chùa Xá Lợi vì những thành phần
khiêu khích, ném đồ vật lên đầu khách đi đường. Sinh viên, học sinh bãi khóa vì
họ là Cộng sản”.
Ðại sứ Cabot Lodge có nhận xét rằng Tổng thống Ngô Ðình Diệm mang nặng
tinh thần Trung Cổ.
(FRUS.1961-1963. IV : Tài liệu 77 + VNNB. CÐ. tr. 348)
Trần Thị Lệ Xuân (Bà Nhu) dẫn Phái đoàn đi Belgrade dự Hội nghị các Dân
Biểu Thế Giới (9/9/1963). Sau đó Bà Nhu sẽ đi Châu Âu và Mỹ để “giải độc”.
ROMA – Giáo Hoàng Paul VI hủy bỏ buổi tiếp kiến Tổng Giám mục Ngô Ðình
Thục (10/9/1963).
– Ngày 11 tháng 9 năm 1963, Ngô Ðình Thục bay qua Mỹ, Hồng Y Spellman
không tiếp Ngô Ðình Thục.
– Ngày 11 tháng 9 năm 1963, Hoa Thịnh Ðốn họp mật tại Bạch Cung về vấn đề
Việt Nam.
– Tổng thống Kennedy: “Không thể để Lệ Xuân tiếp tục tuyên bố chống Mỹ”.
– Ngày 12 tháng 9 năm 1963, Bộ Ngoại Giao Mỹ chỉ thị Ðại sứ Cabot Lodge về
những quyết định ngày 11 tháng 9 năm 1963 của Tổng thống Kennedy và Hội
đồng An ninh Quốc gia.
– Ngày 14 tháng 9 năm 1963 tại Hoa Thịnh Ðốn, Chính phủ Mỹ chỉ thị cho Ðại
sứ Cabot Lodge : “Tạm thời đình hoản tiền viện trợ kinh tế 18 triệu 6 Mỹ kim
cho Nam Việt Nam”. (Chính quyền Ngô Ðình Diệm)
– Ngày 16 tháng 9 năm 1963 tại Washington DC, Bà Thân Thị Nam Trân (mẹ
của Trần Thị Lệ Xuân) tuyên bố :
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“Nếu Lệ Xuân đến New York , hãy cho xe cán chết đi hoặc ném cà chua, trứng
thối”.
Bà Nam Trân có tổ chức biểu tình trước Tòa Bạch Cung và sẵn sàng tổ chức
biểu tình chống lại “con quái vật” Lệ Xuân.
Theo Bà Nam Trân, Mỹ đang mất dần bằng hữu ở Việt Nam vì phản ứng quá
chậm. Cần loại bỏ cả Diệm lẫn Nhu:
“Nhu là tên mọi rợ và Diệm là tên bất lực” (VNNB. CÐ. tr. 353).
– Ngày 17 tháng 9 năm 1963, Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, quyết định
áp lực Tổng thống Ngô Ðình Diệm phải thi hành đúng chính sách của Mỹ.
– Ngày 18 tháng 9 năm 1963, nhân viên CIA tiếp xúc với Tướng Dương Văn
Minh.
Tướng Dương Văn Minh cho biết Việt cộng kiểm soát nhiều dân chúng hơn
Chính phủ. Tổng thống Ngô Ðình Diệm, Cố vấn Ngô Ðình Nhu tiếp tục bắt giữ
đối lập và Sinh viên, học sinh, Phật tử… Các trại giam chật ních. Hai doanh trại
trong trại Lê Văn Duyệt đầy ấp tù nhân. Sinh viên, học sinh đang ngả theo Việt
cộng.
– Tổng Giám mục Ngô Ðình Thục nhúng tay vào “bất cứ việc gì, ngoại trừ việc
Ðạo Thiên Chúa”.
– Trái tim của Binh sĩ không dồn vào chiến tranh. Các Sĩ quan Trung cấp đều
trông chờ đảo chánh.
– Ngày 19 tháng 9 năm 1963, Ðại sứ Cabot Lodge báo cáo “tình hình Việt
Nam” về Hoa Thịnh Ðốn: “Hiện chưa có điều kiện thuận lợi để đảo chánh, cần
theo đuổi các biện pháp chuyển tiếp”.
Sẽ theo dõi và thúc giục Tướng Dương Văn Minh, nếu Dương Văn Minh muốn
đảo chánh.
Tại Paris, Pháp quốc – Biểu tình phản đối VNCH trước trụ sở UNESCO.
Tại Washington DC, Tướng Taylor tiếp Trần Văn Chương, nguyên Ðại sứ
VNCH tại Hoa Kỳ.
Theo ông Trần Văn Chương : Nếu Tổng thống Ngô Ðình Diệm còn cầm quyền,
không thể chiến thắng Cộng sản.
– Ngày 21 tháng 9 năm 1963, các cấp chỉ huy quân sự Việt Mỹ nhận định tình
hình quân sự ở vùng Châu Thổ Sông Cửu Long và vòng đai Sàigòn không được
khả quan.
Tại Hoa Thịnh Ðốn công bố chuyến tham quan của McNamara và Tướng
Taylor.
Tổng thống Kennedy chỉ thị cho McNamara và Taylor về chuyến đi Việt Nam
là để thẩm định và đánh giá tình hình tại chỗ. Duyệt xét lần chót những điểm
cần làm.
Tại Cơ quan Trung ương Tình báo Mỹ, William Colby, Chánh Sở Ðông Nam
Á, cũng có mặt trong Phái đoàn Taylor và McNamara.
Ngày 24 tháng 9 năm 1963, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ chuyển cho Ðại sứ Cabot
Lodge bản sao lá thư của Tổng thống Kennedy gởi Tổng thống Ngô Ðình Diệm.
Ngày 25 tháng 9 năm 1963, McNamara, Tướng Taylor họp với Ðại sứ Cabot
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Lodge và Tướng Harkins tại Sàigòn.
Ðại sứ Cabot Lodge ra lệnh cho Ông William Colby không được tiếp xúc với
Ông Nhu hay Tổng thống Diệm. Lý do vì Colby có giao tình với Nhu và Diệm.
Ngày 26 tháng 9 năm 1963, McNamara – Taylor đi thị sát Miền Nam.
McNamara được Richardson, Trưởng lưới CIA tại Sàigòn thuyết trình về chính
phủ Ngô Ðình Diệm.
– Tướng Trần Thiện Khiêm gặp CIA để duy trì đường dây liên lạc. Tướng
Khiêm cho biết phe dân sự đang có âm mưu đảo chánh.
Các Tướng đã quyết định chọn ngày 4 tháng 10 năm 1963 làm thời hạn chót cho
Tổng thống Ngô Ðình Diệm thực hiện công cuộc cải cách, kể cả cải tổ Chính
phủ.
Nhân viên CIA cho rằng Tổng thống Diệm sẽ không chịu cải tổ Chính phủ.
Ngày 27 tháng 9 năm 1963, Bầu cử Quốc Hội VNCH,
Khóa III. Kết quả gồm có:
– 133 Bân Biểu mới đắc cử
– 69 Dân Biểu đương nhiệm
– 55 Dân Biểu thuộc Phong Trào Cách Mạng Quốc Gia
– 19 Dân Biểu Phụ nữ thuộc Phong Trào Liên Ðới Phụ Nữ.
Ngày 28 tháng 9 năm 1963, McNamara gặp Richardson, Trưởng lưới CIA
Sàigòn. Theo Richardson :
– Khủng hoảng Phật Giáo xem như nằm yên.
– Việc bắt giữ Sinh viên, học sinh (trong đó có con em của công chức, quân
nhân…) là điều bất lợi. Việc lùng bắt ban đêm làm cho dân chúng căm ghét chế
độ hơn nữa. Ðiều này khiến cho dân chúng không còn ưa thích Tổng thống Ngô
Ðình Diệm.
Theo ông Nguyễn Ðình Thuần, Bộ trưởng Phủ Tổng thống, cho biết: “Lo ngại
các Tướng, Tá VNCH sẽ đảo chánh”.
Các Bộ trưởng đều bất bình, muốn từ chức và cá nhân ông Nguyễn Ðình Thuần
lo ngại vì Trần Văn Khiêm em ruột Bà Nhu đang nắm giữ Cơ quan Mật vụ là
một tên khùng và cường dâm, có âm mưu muốn trừ khử ông Thuần.
Ngày 29 tháng 9 năm 1963, tại Dinh Tổng thống, McNamara và Tướng Taylor
gặp Tổng thống Diệm. Suốt hai tiếng đồng hồ, Tổng thống Ngô Ðình Diệm
trình bày mà vẫn tảng lờ lời khuyên của McNamara. Tổng thống Diệm chỉ yêu
cầu Tướng Taylor thẩm định tình hình quân sự.
Trong cuộc gặp gỡ này có Ðại sứ Cabot Lodge, Tướng Harkins và Bộ trưởng
Nguyễn Ðình Thuần tham dự.
Ngày 30 tháng 9 năm 1963, McNamara và Tướng Taylor gặp Phó Tổng thống
Nguyễn Ngọc Thơ để thảo luận các vấn để liên quan đến chế độ. Buổi thảo luận
này có Ðại
sứ Cabot Lodge tham dự.
McNamara gặp các nhân chứng tin cậy biết rõ về gia đình họ Ngô và hiện tình
đất nước.
Theo những nhân chứng còn dấu tên cho biết về gia đình họ Ngô : Tất cả đều
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chịu ảnh hưởng Ngô Ðình Thục, kể cả các Giáo sĩ đều không dám trái ý của
ông, cũng như mọi người trong gia đình đều sợ hãi và không thể lý luận với
Nhu, Lệ Xuân và Ngô Ðình Thục.
Về tình hình, Công an, Mật vụ vẫn bắt người và tra tấn nạn nhân. Hiện nay,
Chính quyền Ngô Ðình Diệm và Giáo hội Phật Giáo xa cách nhau sau vụ tấn
công các Chùa. Phía Phật giáo bị tê liệt, thiếu thốn mọi phương tiện để
hoạt động hằng ngày, kể cả phương tiện di chuyển…
Ðầu tháng 10 năm 1963, tại Sàigòn, Tướng Tôn Thất Ðính có gặp Tướng
Dương Văn Minh. Sau giây phút chuyện trò, Tướng Ðính đột ngột nói với
Tướng Minh : “Ðại ca, quê hương chúng ta đang bị nguy hiểm ! Ðại ca bảo tôi
phải làm gì ?”. Tướng Minh tìm cách hòa giải giữa Tướng Lê Văn Kim và
Tướng Tôn Thất Ðính (vì sau đảo chánh hụt ngày 11 tháng 11 năm 1960,
Tướng Ðính đã cho lệnh bắt giữ Tướng Kim, lúc bấy giờ đang làm Chỉ Huy
trưởng Trường Võ Bị Quốc Gia Ðà-Lạt). Chỉ có vậy ! Tiếp những ngày sau
đó, Tướng Minh cho Tướng Ðính biết :
Từ hai năm trước, Minh và Kim đã chuẩn bị đảo chánh Tổng thống Diệm vào
khoảng tháng 8 năm 1963:
– Tướng Ðôn gia nhập nhóm Minh, vì Kim là em rể lấy em gái của Ðôn.
– Những ngày kế tiếp có rất nhiều người tham gia, ngoại trừ Hồ Tấn Quyền, Tư
Lệnh Hải Quân và Tướng Huỳnh Văn Cao, Tư Lệnh Quân Ðoàn IV. Mặc dù
chưa được tiếp xúc với Tướng Cao, nhưng Tư Lệnh phó Quân Ðoàn IV đã đồng
ý theo phe Minh.
– Tướng Nguyễn Khánh, Tư Lệnh Quân Ðoàn II đồng ý nhưng vẫn ở Pleiku, có
lẽ nếu cần sẽ phản lại.
– Tướng Ðỗ Cao Trí, Tư Lệnh Quân Ðoàn I đồng ý trên nguyên tắc.
– Tướng Trần Thiện Khiêm thủ diễn một vai trò rấtquan trọng.
– Tướng Mai Hữu Xuân, Chỉ Huy trưởng Trung Tâm Huấn Luyện Quang
Trung, lãnh phần chiếm lấy Bộ Tư Lệnh Hải Quân và đối đầu với lực lượng
Cảnh sát.
Trong lúc đó Tướng Trần Văn Ðôn đến nhà Tướng Ðính. Với vai trò Quyền
Tổng Tham Mưu trưởng Quân Lực VNCH, Tướng Ðôn bàn luận với Tướng
Ðính về tình hình trong nước, về sự gia tăng hoạt động của Việt Cộng, về
sự đàn áp Phật Giáo, về sự tiếp xúc với Việt Cộng của Ngô Ðình Nhu… Tình
trạng chán nản về mặt tinh thần của quân nhân, công chức và đại đa số nhân dân
Miền Nam !
Tướng Ðôn trình bày tự sự từng điểm một. Nói xong,Tướng Ðôn im lặng để
Tướng Ðính suy nghĩ.
Vài phút sau, Tướng Ðôn nói: “Anh Ðính cũng là Phật Tử, anh nghĩ thế nào ?
Rồi mai sau, con cháu Anh sẽ nghĩ thế nào, dù trong tay Anh có toàn quyền sinh
sát ?”
Vừa nói chuyện vừa dò xét; Tướng Ðôn rất vui mừng khi thấy Tướng Ðính tán
thành ý kiến của của Ông.
Tướng Ðôn bày tỏ cảm tình nhiều hơn nữa với Tướng Ðính, vì Ðính đang được
- 176 -

chính quyền ưu đãi, trọng dụng, nhiều quyền lực mà nghĩ đến quyền lợi của đất
nước, của dân tộc lên trên quyền lợi của cá nhân mình. Từ đó Tướng Ðôn
thường gặp Tướng Ðính tại nhà riêng hoặc tại vănphòng của Tướng Ðính
(VNNC. TVÐ. tr. 167.8).
– Ngày 2 tháng 10 năm 1963, Trung tá Louis Conein có gặp Tướng Trần Văn
Ðôn tại phi trường Tân Sơn Nhứt. Tướng Ðôn hẹn gặp lại ngay tối hôm đó tại
Nha Trang và Ðôn có cho Conein biết: “Các Tướng lãnh bắt đầu bàn thảo kế
hoạch đảo chánh và Tướng Dương Văn Minh muốn gặp Conein vào ngày 5
tháng 10 năm 1963” (Ðại sứ Cabot Lodge đồng ý cho Conein đến gặp Tướng
Dương Văn Minh).
Trong lần gặp gỡ này, Tướng Minh có cho Conein biết thêm rằng: “Tướng Ðính
muốn ngả theo phe đảo chánh”.
– Ðại sứ Cabot Lodge có đến gặp Tổng thống Ngô Ðình Diệm để đệ trình bức
thư của Tướng Taylor trình bày về hiện tình đất nước Việt Nam, đề ngày 1
tháng 10 năm 1963.
– Tại Hoa Thịnh Ðốn, McNamara và Tướng Taylor đệ trình lên Tổng thống
Kennedy bản báo cáo về chuyến tham quan Việt Nam.
– Tổng thống Kennedy chủ tọa buổi họp của Hội đồng An ninh Quốc gia và
chấp thuận những đề nghị của McNamara và Tướng Taylor.
– Tại New York, Giáo sư Bửu Hội yết kiến ông U Thant, Tổng Thư ký Liên
Hiệp Quốc.
– Ngoại trưởng Rusk tiếp Giáo sư Bửu Hội.
Giáo sư Bửu Hội hết lòng bênh vực cho ông Ngô Ðình Nhu. Theo Giáo sư, ông
Nhu rất cần thiết cho chính phủ Ngô Ðình Diệm, nhưng với Trần Thị Lệ Xuân,
có thể loại bỏ được.
– Ðức Giáo Hoàng sẽ cho thay Tổng Giám mục Ngô Ðình Thục.
– Ngày 5 tháng 10 năm 1963, thêm một Tăng sĩ Phậtgiáo tự thiêu.
– Louis Conein gặp Tướng Dương Văn Minh và hai người chuyện trò, thảo luận
hơn một tiếng đồng hồ.
Tướng Dương Văn Minh đưa ra 3 giải pháp:
1. Duy trì Ngô Ðình Diệm, loại trừ 2 em của Diệm là Ngô Ðình Nhu và Ngô
Ðình Cẩn.
2. Bao vây Sàigòn, bằng một số đơn vị của Sư Ðoàn 5 Bộ binh.
3. Dùng võ lực tấn công 5.500 quân trung thành với Tổng thống Diệm rồi chiếm
Thủ đô Sàigòn.
Tướng Dương Văn Minh khẳng định: “Không cần sự yểm trợ của Mỹ trong
cuộc đảo chánh, chỉ cần Mỹ không cản trở”.
Ðại sứ Cabot Lodge không mấy tin tưởng ở Tướng Dương Văn Minh vì các
Tướng đã một lần bỏ dở dang kế hoạch đảo chánh.
Theo Tướng Minh, ba nhân vật Nhu, Cẩn và Ngô Trọng Hiếu rất nguy hiểm cho
chế độ. Ngô Trọng Hiếu là Cán bộ Cộng sản và vẫn còn liên lạc với Cộng sản.
Ðại sứ Cabot Lodge đề nghị với Hoa Thịnh Ðốn :
– Các Tướng trở lại tiếp xúc với Conein.
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– Conein sẽ được phép nói rằng Chính phủ Mỹ không có ý định ngăn cản cuộc
đảo chánh, sẵn sàng hỗ trợ kế hoạch hành động và hứa sẽ hết lòng ủng hộ chế
độ mới.
– John Richardson, Trưởng lưới CIA Sàgòn bị thuyên chuyển.
Theo Colby: “Ðại sứ Cabot Lodge nghi ngờ Richardson có thân tình với Diệm,
Nhu. Riêng Nhu có giao tình chặt chẽ với Richardson”.
– Tổng thống Kennedy dặn dò Ðại sứ Cabot Lodge về những quyết định của
Chính phủ Mỹ.
1. MACV và Tổng thống Ngô Ðình Diệm duyệt xét lại những thay đổi cần thiết
để chấm dứt hành quân tại các Vùng Chiến Thuật I, II và III vào cuối năm 1964,
Vùng IV
Chiến Thuật vào cuối năm 1965.
2. Tăng cường về phương diện Huấn luyện để Quân đội VNCH đủ sức tự vệ
vào cuối năm 1965.
3. Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ được quyền tuyên bố kế hoạch rút 1.000 quân vào
cuối năm 1963.
– Tổng thống Kennedy giảm viện trợ cho Chính phủ Ngô Ðình Diệm. Cắt bỏ
tiền trợ cấp nhập cảng hàng hóa, nhất là tiền duy trì Lực Lượng Ðặc Biệt của
Ðại tá Lê Quang Tung, cánh tay bạo lực của Ngô Ðình Nhu.
– Ngày 7 tháng 10 năm 1963, tại Thủ đô Sàigòn, Tân Quốc Hội khai mạc phiên
họp đầu tiên. Tổng thống Ngô Ðình Diệm đọc diễn văn khai mạc, không nhắc
đến các biến cố vừa xảy ra, chỉ nhắc đến sự thành công của chính quyền mà
thôi.
– Nhân viên CIA lại gặp Tướng Dương Văn Minh để bàn về kế hoạch đảo
chánh.
– Công an, Mật vụ bắt giữ 130 Sinh viên, Học sinh trong đêm.
– Tại California, Hoa Kỳ, Trần Thị Lệ Xuân (Bà Nhu) đến Mỹ giải độc với lập
luận cáo buộc, miệt thị những vụ tự thiêu là “nướng thịt sư” và đề nghị sẽ biếu
không xăng cùng hộp quẹt nếu các Phóng viên muốn bắt chước họ tự thiêu.
Lệ Xuân bị chống đối dữ dội tại Mỹ. Cha đẻ của Lệ Xuân là Trần Văn Chương,
cựu Ðại sứ VNCH tại Hoa Kỳ cũng tham gia các cuộc chống đối.
– Ngày 8 tháng 10 năm 1963, tại New York, Ðại Hội đồng Liên Hiệp Quốc
chấp thuận gởi một Phái đoàn đến Việt Nam để điều tra việc đàn áp Phật Giáo.
– Tại Hoa Thịnh Ðốn, McNamara và Tướng Taylor tường trình trước Ủy Ban
Ngoại Giao Hạ Viện.
Theo McNamara : “Tổng thống Ngô Ðình Diệm là khuôn mặt cầm đầu bên
ngoài, thực sự điều khiển bên trong là Cố vấn Ngô Ðình Nhu. Nhưng cả hai
Ông, Diệm và Nhu không kiểm soát được Lệ Xuân”.
– Ngày 9 tháng 10 năm 1963, tại Sàigòn có tin Cố vấn Ngô Ðình Nhu tổ chức
biểu tình, tấn công Tòa Ðại sứ Mỹ và ám sát Cabot Lodge.
Ðại sứ Cabot Lodge cho biết, từ ngày nhận chức, đã nhận được nhiều tin đồn
loại này.
– Ngày 10 tháng 10 năm 1963, tại Thủ đô Sàigòn, Cơ quan CIA cho Tướng
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Dương Văn Minh biết về quyết định của Chính phủ Mỹ, vào ngày 5 tháng 10
năm 1963, đã giảm viện trợ cho Chính phủ Ngô Ðình Diệm : “Cắt bỏ tiền
trợ cấp nhập cảng hàng hóa và nhất là tiền duy trì Lực lượng Ðặc biệt của Lê
Quang Tung”.
– Ngày 11 tháng 10 năm 1963, tại Hoa Thịnh Ðốn, Hội Ðồng An Ninh Quốc
Gia Hoa Kỳ tán thành kế hoạch NSAM 263. Triệt thoái quân khỏi Nam Việt
Nam theo định kỳ.
– Ngày 12 tháng 10 năm 1963, Liên Hiệp Quốc quyết định gởi một Phái đoàn
đến Việt Nam điều tra cuộc đàn áp Phật Giáo. Thành viên trong Phái đoàn này
gồm có : Afghanistan, Ceylon, Dahomey, Marocco, Costa Rica và hai vị Ðại sứ
của Nepal và Brazil tại Canada. Phái đoàn Liên Hiệp Quốc lưu lại Việt Nam
khoảng 2 tuần và đến Sàigòn vào ngày 23 tháng 10 năm 1963.
– Tại Hoa Thịnh Ðốn : Bộ Ngoại Giao, Bộ Quốc Phòng và CIA yêu cầu Ðại sứ
Cabot Lodge cho lệnh chuyển giao tất cả Lực lượng Bán Quân sự của Lê Quang
Tung đặt dưới quyền Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH. Tất cả các đơn vị đều
được trả lương ngoại trừ Lực lượng Ðặc biệt đóng tại Sàigòn.
– Ngày 17 tháng 10 năm 1963, Tướng Richard G. Stilwell, Trưởng khối Hành
quân (J-3) của MACV thông báo cho ông Nguyễn Ðình Thuần, Bộ trưởng Phủ
Tổng thống, biết về việc: “Ðình hoãn trợ cấp cho Lực lượng Ðặc biệt vì Lực
lượng này đã từng tham dự những cuộc tấn công Chùa chiền của Phật giáo. Khi
nào đơn vị này rời Sàigòn ra chiến đấu tại mặt trận và đặt dưới quyền Bộ Tổng
Tham Mưu QLVNCH, thì sẽ được tái trợ cấp”.
– Ngày 19 tháng 10 năm 1963, Tướng Harkins có gởi thư thông báo cho Tổng
thống Ngô Ðình Diệm biết về việc: “Ngân khoản Tài trợ cho Lực lượng Ðặc
biệt bị cắt bỏ”.
– Ngày 21 tháng 10 năm 1963, Tướng G. Stilwell có gặp Lê Quang Tung và cho
biết : “Phải nhận lệnh từ Bộ Tổng Tham mưu – nếu bất tuân sẽ không có
lương”. Lê Quang Tung giận dữ, đòi giải tán các đơn vị Biệt kích Dânsự, nhưng
Tướng G. Stilwell cho biết đó là quyết định của Chính phủ Mỹ. Thế là Lê
Quang Tung đành tuân lệnh !
– Ngày 22 tháng 10 năm 1963, Tướng Harkins gặp Tướng Trần Văn Ðôn,
Quyền Tổng Tham Mưu trưởng QLVNCH.
– Một Phiếu đệ trình của Bộ Ngoại Giao cho thấy từ tháng 7 năm 1963, tại
Miền Nam Việt Nam, tình hình quân sự càng ngày càng lâm vào thế yếu !
– Ngày 23 tháng 10 năm 1963, Tướng Trần Văn Ðôn tiếp xúc với Conein và
cho biết kế hoạch đảo chánh dự trù vào ngày Quốc Khánh 26 tháng 10 đã phải
đình hoản vì thái độ của Tướng Harkins trong buổi gặp Tướng Ðôn vào
ngày hôm trướcn (22/10). Tướng Ðôn yêu cầu Mỹ minh xác lập trường.
Ðại sứ Cabot Lodge tiết lộ với Tướng Harkins về chỉ thị cho phép làm đảo
chánh của Washington DC.
Ðại sứ Cabot Lodge đề nghị tiếp tục ngưng viện trợ nhập cảng cho tới khi
chuyến “giải độc” của Trần Thị Lê Xuân chấm dứt.
– Ngày 24 tháng 10 năm 1963, Tướng Trần Văn Ðôn cho Conein biết là Tướng
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Harkins đã xin lỗi và Tướng Ðôn tiết lộ cuộc đảo chánh sẽ xẩy ra trước ngày 2
tháng 11 năm 1963. Hẹn gặp lại vào buổi tối hôm đó tướng Ðôn cho biết thêm
rằng: “Các Tướng lãnh đạo chỉ chịu cho một mình Ðạisứ Cabot Lodge xem kế
hoạch và chi tiết, 48 giờ trước khi khởi sự cuộc đảo chánh”.
– Phái đoàn điều tra Liên Hiệp Quốc tới Việt Nam và bị các viên chức Chính
phủ dùng mỹ nhân kế mua chuộc và quay phim “con heo” làm áp lực, nên uy tín
của Phái đoàn không còn “vô tư” để điều tra.
– Cố vấn An ninh Quốc gia, ông Bundy từ Washington DC, gởi điện văn cho
Ðại sứ Cabot Lodge và Tướng Harkins, vì Bundy lo ngại có thể Cố vấn Ngô
Ðình Nhu đang dùng Tướng Trần Văn Ðôn để gài bẫy Mỹ ? Do đó, Ông đề nghị
thay Conein bằng một trung gian khác.
– Ngày 25 tháng 10 năm 1963, tại Sàigòn, Ðại sứ Cabot Lodge gởi công điện về
cho Cố vấn An ninh Quốc gia Bundy yêu cầu tiến hành cuộc đảo chánh và công
điện nêu
lên mấy điểm:
– Việc thay Conein rất khó khăn, vì Conein đã quen Tướng Ðôn từ 18 năm qua.
Tướng Ðôn chỉ tin tưởng Conein.
Phần Ðại sứ Cabot Lodge, để tránh rắc rối, từ chối gặp Tướng Ðôn, không sợ
Ngô Ðình Nhu gài bẫy, vì sự liên lạc giữa Conein và Tướng Ðôn chưa đủ bằng
chứng khẳng định sự dính líu của Mỹ vào âm mưu đảo chánh.
Ðại sứ Cabot Lodge giữ thái độ không ngăn cản đảo chánh, nhưng biết rõ mọi
chi tiết diễn biến.
Ðảo chánh là phương tiện duy nhất để người dân Việt Nam thay đổi chính
quyền. Lời hứa của Phe đảo chánh sẽ theo đuổi chính sách không kỳ thị Tôn
Giáo và ý muốn không biến Miền Nam Việt Nam thành một “chư hầu”
của nước Mỹ. Ða số người dân Miền Nam rất khen ngợi và hết lòng ủng hộ
Tướng Trần Văn Ðôn.
– Trần Trung Dung (nguyên là Tổng trưởng Quốc Phòng trong chính phủ Ngô
Ðình Diệm và cũng là Cháu rể của ông Diệm – vợ của Trần Trung Dung gọi
ông Diệm bằng Cậu – ngày Ông Diệm và ông Nhu chết, chính vợ chồng ông
Dung lo mai
táng), nói chuyện với nhân viên CIA về đảo chánh:
Theo ông Dung, chế độ cần thay đổi, nhưng các Tướng lãnh không đủ khả năng
cai trị. Ngoại trừ Tướng Dương Văn Minh, Lê Văn Kim và Phạm Xuân Chiểu,
còn các Tướng khác “Chẳng là gì hơn những Sĩ quan, Hạ Sĩ quan do Pháp huấn
luyện, nay trong binh phục Tướng lãnh”.
* Trần Trung Dung đề nghị :
– Nguyễn Ngọc Thơ làm Tổng thống
– Phan Huy Quát làm Thủ tướng Chính phủ
* Các Tổng, Bộ trưởng có thể mời :
– Trần Văn Lý – Phan Quang Ðán
– Trần Văn Tuyên – Phan Khắc Sửu
– Nguyễn Ngọc Bích – Nguyễn Hữu Châu
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– Nguyễn Tôn Hoàn – …
Ông Trần Trung Dung cũng công khai đã kích chế độNgô Ðình Diệm và nhất là
Trần Thị Lệ Xuân tham gia vàoviệc nước…
– Ông Bundy, Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳcòn lo lắng về uy tín của Mỹ,
nếu đảo chánh thất bại. (IV. Tài liệu 217 + VNNB. CÐ. tr. 372)
– Ngày 26 tháng 10 năm 1963 – Ngày Lễ Quốc Khánh.
Cuộc đảo chánh dự trù của Tướng Dương Văn Minh không thực hiện được.
– Ngày 27 tháng 10 năm 1963, Ðại sứ Cabot Lodge cùng đi với Tổng thống
Ngô Ðình Diệm lên Ðà Lạt “nghỉ” cuối tuần.
Tại Thủ đô Sàigòn, Tướng Tôn Thất Ðính, Tư Lệnh Quân Ðoàn III kiêm Vùng
3 Chiến Thuật, kiêm Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Ðô, kiêm Tổng Trấn Sàigòn, Chợ
Lớn, chính thức ngả theo Phe đảo chánh.
Trong lúc đó, Cố vấn Ngô Ðình Nhu yêu cầu làm “đảochánh giả” để bắt giữ tất
cả những người chống đối. Tướng Ðính nhận lời, nhưng không thi hành.
– Ngày 28 tháng 10 năm 1963, Ðại sứ Cabot Lodge khẳng định với Tướng Ðôn
là đã cho Conein liên lạc về việc đảo chánh.
– Ngày 29 tháng 10 năm 1963, Tướng Tôn Thất Ðính ra lệnh cho Lê Quang
Tung đem 3.000 quân thuộc Lực Lượng Ðặc Biệt ra khỏi Sàigòn để hành quân
chống cộng. Ông Ngô Ðình Nhu không muốn nhưng vì có áp lực của Hoa
Kỳ nên vẫn phải thi hành lệnh hành quân của Tướng Ðính.
– Bộ Tổng Tư lệnh Thái Bình Dương cho lệnh Hải Quân và Không Quân chuẩn
bị di tản kiều bào Mỹ ra khỏi Việt Nam, nếu cần.
– Ngày 30 tháng 10 năm 1963, tại Hoa Thịnh Ðốn có phiên họp đặc biệt tại Tòa
Bạch Ốc để bàn về tình hình Việt Nam.
Cố vấn An ninh Quốc gia, Ông Bundy, chỉ thị cho Ðại sứ Cabot Lodge phải
thông báo cho Tướng Harkins biết rõ về chi tiết cuộc đảo chánh.
Tướng Taylor, Tổng Tham Mưu trưởng Liên quân, yêu cầu Tướng Harkins báo
cáo về những gì đã liên hệ với Ðạisứ Cabot Lodge.
Giám đốc Cơ quan CIA ra lệnh cho Sở CIA Sàigòn báo cáo rõ về các đơn vị
trung thành với chế độ Ngô Ðình Diệm.
– Ngày 31 tháng 10 năm 1963, Ðại sứ Cabot Lodge hủy bỏ chuyến về Mỹ.
– Ngày 1 tháng 11 năm, 1963, kế hoạch đảo chánh bắtđầu thực hiện.
Người viết cố gắng sưu tầm tài liệu để trình bày các sự việc xảy ra hầu thấy rõ
tài lãnh đạo qua tầm nhìn chủ quan, hạn hẹp của Tổng thống Ngô Ðình Diệm và
Cố vấn Ngô Ðình Nhu xem như là vị Thủ tướng của nước VNCH, qua các sai
lầm:
– Mỹ đã ủng hộ chế độ Ngô Ðình Diệm ngay từ đầu, thì không thể chống Mỹ
khi đã thành công. Dù ý thức chủ quyền quốc gia, nhưng còn lệ thuộc viện trợ
Mỹ để sống còn thì làm sao trở mặt với Mỹ được.
– Mâu thuẫn là Tổng thống Ngô Ðình Diệm vẫn tin tưởng là Mỹ không thể bỏ
chế độ của Ông. Hơn thế nữa, ông vẫn tự tin, ông là người lãnh đạo Miền Nam
Việt Nam, tuyến đầu ngăn cản làng sóng Ðỏ (Cộng sản).
– Chế độ VNCH dựa vào sức mạnh (viện trợ) của Mỹ để rồi đàn áp đối lập, tôn
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giáo, đi ngược lại chủ trương của Mỹ.
– Chế độ không dựa vào sức mạnh của dân mà chỉ dựa vào sức mạnh của Công
an, Mật vụ. Sai lầm nghiêm trọng là đưa chính tri vào quân đội, muốn biến quân
đội thành sức mạnh bảo vệ chế độ của mình.
– Lãnh đạo đất nước mà không lắng nghe ý dân (ý dân là ý Trời), mà chỉ lắng
nghe những người trong gia đình để gạt bỏ ý dân. Thế thì làm sao chế độ tồn tại
được ?
– Các biến cố xẩy ra đều do những người trong gia đình tạo ra, nhất là Tổng
Giám mục Ngô Ðình Thục và Trần Thị Lệ Xuân (vợ Cố vấn Ngô Ðình Nhu).
– Các biến cố xẩy ra đều nằm gọn trong bàn tay có thể giải quyết được (như đã
trình bày cách giải quyết từng sự việc ở phần trước), nhưng lại giải quyết một
cách trái ngược, đưa đến chế độ phải sụp đổ – “Ðất nước điêu tàn, Dân tộc chịu
nhiều bất hạnh”.
– Một điều quá dễ hiểu mà chế độ Ngô Ðình Diệm không muốn hiểu :
– Viện trợ Mỹ là để chống Chủ nghĩa Cộng sản, ngăn làn sóng Ðỏ. Nên Mỹ đã
ủng hộ Chế độ Diệm ngay từ đầu.
– Viện trợ Mỹ để cải thiện đời sống cho người dân.
– Viện trợ Mỹ để tạo nên nền dân chủ, chống độc tài bằng mọi hình thức.
– Viện trợ Mỹ không phải chỉ do Tổng thống Mỹ, Chính phủ Mỹ mà còn do
Lưỡng Viện Quốc Hội Mỹ, Nhân dân Mỹ.
– Chế độ Ngô Ðình Diệm làm ngược lại sự mong muốn của Mỹ bằng hành động
: “Tiếp xúc bí mật với Việt cộng”.
– Chống Cộng không hữu hiệu, không cải thiện được đời sống của nhân dân,
không tạo nên một nền “Dân Chủ” thực sự, mà còn đàn áp đối lập, tôn giáo…
Thế cũng chưa đủ, rồi còn ngang ngược lên án Mỹ. Vì lẽ đó, làm sao Mỹ ủng hộ
chế độ trọn vẹn được khi đã đi ngược lại mục đích của họ. (sẽ nói rõ hơn ở Giai
đoạn 1963-1975).
– Một sai lầm cuối cùng dẫn đến cái chết oan uổng của 3 anh em nhà Ngô (Ngô
Ðình Diệm, Ngô Ðình Nhu, Ngô Ðình Cẩn) là quá tin tưởng vào Quân Ðội nói
chung và các Tướng lãnh nói riêng về sự trung thành.
Như chúng tôi đã nói ở phần đầu. Tại sao ban đầu Quân đội ủng hộ Ngô Ðình
Diệm, trong lúc Ông Diệm chẳng có gì cả, gần như tay không (1954).
Nay Ngô Ðình Diệm làm Tổng thống, Tổng Tư lệnh Quân Ðội, có hệ thống
Chính quyền, có Quốc Hội, có hệ thống Công an, Mật vụ, có quyền ban phát kể
cả quyền lợi, chức vụ và có quyền sinh sát bất cứ ai đi ngược lại Chế độ.
Ngay cả Phật Giáo là một Tôn giáo lớn nhất nước cũng bị dẹp tan trong một
đêm là xong.
Tại sao các Tướng lãnh dám đảo chánh như lời Tướng Trần Thiện Khiêm nói :
“Tướng lãnh có quá nhiều quyền lợi và sẽ mất tất cả kể cả tính mạng nếu tham
gia đảo chánh”.
Năm 1945, Nhật đảo chánh Pháp, Người dân Việt Namnói chung, Thanh thiếu
niên Việt Nam nói riêng, rất hăng hái tham gia các Tổ chức của Việt Minh, như
Vệ Quốc Quân và các Tổ chức bán quân sự khác. Nhưng khi Nhật đầu hàng,
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Pháp trở lại Ðông Dương, Hồ Chí Minh hô hào kháng chiến chống Pháp, nhưng
chỉ hô hào trong rừng núi chứ ngoài các thành thị, nhiều vùng đồng bằng đều do
Pháp kiểm soát, không dễ gì Việt Minh có thể tuyên truyền được.
Người Thanh niên Việt Nam phải đi lính cho Pháp. Không đi không được và
xem việc đi lính như một nghề kiếm sống, chẳng có gì gọi là lý tưởng. Một số
khác bỏ hàng ngũ Việt Minh trở về vùng Pháp kiểm soát và cũng đ tránh phiền
phức nên đã đăng đi lính Pháp cho yên thân.
Như vậy, các thanh niên Việt Nam vào quân đội Pháp,được Pháp đào tạo và
huấn luyện về kỷ luật quân đội, cángành nghề chuyên môn, các binh chủng khác
nhau… Ai có kỷ luật, hăng say chiến đấu được thăng cấp sớm hơn người khác,
như :
– Binh nhì lên Binh nhất – Binh nhất lên Hạ sĩ
– Hạ sĩ lên Hạ sĩ nhất – Hạ sĩ nhất lên Trung sĩ
– Trung sĩ lên Trung sĩ nhất – Trung sĩ nhất lên Thượng sĩ
– Thượng sĩ lên Thượng sĩ I – Rất hiếm người lên Sĩ Quan.
Tất cả các cấp chỉ huy đều là người Pháp.
Ðến năm 1948, Bảo Ðại trở lại cầm quyền, Pháp cho Bảo Ðại lập ra các đơn vị
quân sự như : Bảo An, Bảo Vệ, Việt Binh Ðoàn (gọi là Vua Bảo Ðại), có cấp
chỉ huy người Việt nhưng vẫn là Sĩ quan Pháp chỉ huy.
Khi Ngô Ðình Diệm về nước 1954, Quân đội vẫn do Sĩ quan Pháp chỉ huy, cấp
cao chỉ có Ðại tá Nguyễn Văn Hinh, sau lên Tướng và cũng là người chống đối
Ngô Ðình Diệm.
Năm 1955 – 1956, Ngô Ðình Diệm thăng cấp Lê Văn Tỵ lên Tướng và phong
làm Tổng Tham Mưu trưởng Quân Ðội Quốc Gia Việt Nam, chưa có danh xưng
Quân Lực Việt Nam Công Hòa.
Nói tóm lại Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa là gốc rể từ Quân đội Pháp, do Pháp
huấn luyện và đào tạo nên không có chuyện trung thành, không có Danh Dự Tổ
Quốc, mà chỉ có kỷ luật.
Các Sĩ quan khi trở thành cấp chỉ huy của Quân Ðội, họ đều có kỷ luật, kinh
nghiệm chiến đấu qua chế độ thuộc địa Pháp mà họ đã theo đuổi từ thời trai trẻ
nhưng họ lại trống vắng về ý thức chính trị. Do đó, hành động hay phản ứng của
họ có tính cách thực tế, nặng về cảm tình và chú trọng đến hiệu quả thực tiễn.
Vì hoàn cảnh gần như bắt buộc họ phải đi lính cho Pháp nên họ chẳng bao giờ
nghĩ đến sự trung thành. Ðến khi họ phải chiến đấu với Việt cộng, đi sâu vào
làng mạc thôn quê họ mới biết được sự tàn bạo củaViệt cộng như chặt đầu, phơi
thây vì bị ghép vào tội Việt gian. Những người dân lương thiện, mộc mạc, họ lại
càng căm thù Việt cộng đàn áp người dân. Cho nên người quân nhân, họ chỉ còn
cách lựa chọn theo “phương pháp loại bỏ”. Họ không thích phục vụ cho chế độ
thuộc địa Pháp. Họ lại càng không thích phục vụ cho chế độ Cộng sản. Nên họ
loại bỏ Thực dân và Cộng sản cơ may đến với họ là chế độ Ngô Ðình Diệm. Và
họ chấp nhận phục vụ mặc dù Ngô Ðình Diệm cũng chẳng có thành tích gì.
Nhưng họ vẫn nghĩ phục vụ cho Ngô Ðình Diệm sẽ có cơ hội đem lại cho dân
Việt, nước Việt những gì họ sẽ hy sinh đều là phần lý tưởng hơn chế độ thuộc
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địa Pháp và chế độ độc tài Cộng sản.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm, Tổng Tư lệnh Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
không thấy rõ nhu cầu và sự hy sinh của Quân đội cho chế độ. Ngược lại dựa
vào quyền hành ban phát không công minh cho những cấp chỉ huy quá non kém
về mọi phương diện, như: khả năng, tư cách, đạo đức đều không có duy chỉ có
tài nịnh hót, làm láo báo cáo hay, lên lon, lên chức như Tướng Trần Ngọc Tám,
Tư Lệnh Quân Khu 2, Tướng Huỳnh Văn Cao, Tư Lệnh Quân Ðoàn IV.
Với trận Ấp Bắc, kể cả Sĩ quan các cấp như Chi Khu trưởng, Quận trưởng, Tiểu
Khu trưởng, Tỉnh trưởng, v.v…
Rồi dùng Quân đội đàn áp, biểu tình… rõ ràng Cha, Anh đàn áp con em. Nên
Quân đội nói chung các cấp chỉ huy nói riêng, họ chưa thấy kể cả chế độ thuộc
địa Pháp cũng chưa có hành động tấn công Chùa Chiền, bắt giữ hàng ngàn
Tăng, Ni , Phật Tử, hàng ngàn Sinh viên, Học sinh là con em họ.
Người quân nhân tự cảm thấy bị phản bội, buộc lòng họ phải đứng lên. Không
có sự trung thành trong trường hợp bị phản bội !
Ðể thấy rõ tinh thần xây dựng, sự trung thành, ước mong người lãnh đạo quốc
gia cải thiện, để phục vụ nhân dân đem lại sự ổn định phát triển đất nước, chống
Cộng xâm lăng.
Xin nêu Phiếu đệ trình Tổng thống VNCH của các Tướng lãnh trong Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa, sau đây:
Phiếu đệ trình Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa
Kính thưa Tổng thống,
Với tư cách là những cán bộ tuyệt đối trung thành với Tổng thống và được Tổng
thống ban phép trước nên chúng tôi mạo muội đệ trình Tổng thống những đề
nghị sau đây:
Sở dĩ chúng tôi dám thượng trình Tổng thống là vì chúng tôi thiết nghĩ đến nay
đã qua giai đoạn thứ hai của lệnh giới nghiêm mà Tổng thống và ông Cố vấn đã
hứa cần khai thác tình trạng giới nghiêm về khía cạnh chánh trị hầu gây nên
cuộc đánh động tâm lý thứ hai.
Sự thi hành phần thứ hai của kế hoạch giới nghiêm, chỉ là sự giữ lời hứa của
Thượng cấp đối với các Tướng lãnh.
Ðiểm qua tình hình chung thì thấy rất khả quan, an ninh trật tự được bảo đảm
phần nào. Tuy nhiên dư luận Quốc tế cũng như một phần quốc nội còn cho rằng
Tổng thống ban hành lệnh giới nghiêm chỉ để dẹp vụ tranh chấp của Phật giáo.
Do đó một số ngoại nhân đang còn mưu mô tổ chức phá hoại chính thể, đánh đổ
Tổng thống. Ða số nhân dân Việt Nam cũng có một tâm trạng khao khát một vài
đổi mới trong bộ máy chánh quyền, một số nhân vật chính trị, hành chánh.
Chúng tôi biết chắc Tổng thống đang trù tính giải pháp thích ứng để ngoại quốc
khâm phục, đồng thời cũng để quốc dân biết giới nghiêm là khởi điểm cho một
cuộc cách mạng toàn diện, toàn dân, đem lại an ninh lâu dài cho dân chúng.
Chính thể và qui chế Quốc gia đã do Hiến pháp qui định không thể nào thay đổi
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được. Do đó chúng tôi chỉ xin trình Tổng thống cứu xét để thực hiện thay đổi kế
hoạch – phần hai ngay – phù hợp với kế hoạch cách mạng chung của lệnh giới
nghiêm.
Phần hai của kế hoạch giới nghiêm gồm những khoản sau đây :
I. Cải cách Chính trị – Chế độ :
1. Thả ngay các Sư sãi, Tăng ni, Sinh viên, Học sinh do các Lực lượng Cảnh sát
Chiến đấu và Lực lượng Ðặc biệt giữ, vì xét thấy tình hình trở lại yên tĩnh, sau
khi loại trừ các phần tử Cộng sản.
2. Cho tự do tín ngưỡng : Tuyên bố và thực thi ngay các điểm yêu cầu của Phật
giáo bằng hành động. Cấm chỉ mọi bắt bớ giam cầm. Thực thi khoan hồng toàn
diện, vô điều kiện, với các Ðoàn thể Chính trị, Tôn giáo, Sinh viên, Học sinh,
tranh đấu cho Phật giáo.
II. Cải cách các Bộ :
1. Cử một Tướng lãnh giữ Bộ Quốc Phòng.
2. Cử một Tướng lãnh giữ Bộ Công Dân Vụ (để phối hợp các phương tiện
truyền tin, tuyên truyền quân sự lẫn dân sự).
3. Cử một Tướng lãnh giữ Bộ Nội Vụ để cho dễ điều khiển các Tỉnh trưởng,
Quận trưởng, là những Sĩ quan Quân đội.
4. Các chức vụ Ðại biểu Chính phủ cũng xin cử Tướng lãnh, đặt một phó Ðại
biểu hoặc cố vấn Chính trị, Hành chánh, Dân sự. Về quản hạt Tòa Ðại biểu xin
sửa đổi cho ăn khớp với các Vùng Chiến Thuật.
5. Chức Ðô trưởng Sàigòn cũng xin giao cho một Tướng lãnh vì trong giai đoạn
tới cần phải nắm vững dân chúng trong Ðô thành. Sở dĩ chúng tôi xin đề nghị
một số quân nhân không phải vì nguyên nhân tài giỏi hơn dân chính, mà chính
kinh nghiệm những quá khứ cũng như hiện tại, quân nhân đã tỏ ra có tinh thần
kỷ luật, hy sinh và cương quyết hành động cao độ.
6. Về Bộ Quốc Phòng, xin Tổng thống cải biến thành Bộ Quân Lực để đảm
trách nhiệm quản trị hành chánh. Còn những vấn đề thuần túy Quốc phòng sẽ
do chính Tổng thống quyết định. Ðể chấp hành những quyết định của Tổng
thống, cũng như để trình bày thêm ý kiến, xin Tổng thống thiết lập một Ủy Ban
Quốc Phòng với qui chế tổ chức giống Ủy Ban Trung Ương Ðặc Trách Ấp
Chiến Lược dưới quyền chủ tọa của Tổng thống, hoặc của một vị Bộ trưởng nào
do Tổng thống đề cử.
7. Ðể đi đến vấn đề thanh lọc hàng ngũ công chức và gia tăng hiệu năng của các
cơ quan chính quyền, chúng tôi xin Tổng thống :
– Chính thức ban hành lệnh chiến lược hóa tức là thành lập khu chiến lược trong
các Bộ, Viện, Nha, Sở.
– Thành lập thêm một cơ quan mới để thanh tra, giám sát công việc của Công
chức cao cấp. Cơ quan này sẽ được Tổng thống ban cho quyền hành rộng rãi,
được hỏi bất cứ Công chức cao cấp nào, bất cứ khi nào để diệt trừ nạn hối lộ,
nhũng lạm công quỹ, hiếp đáp dân lành, bất tuân hành hoặc chấp hành sai lạc
các Thượng lệnh, v.v…
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– Cử một nhân vật giữ nhiệm vụ kế hoạch hóa nhất là việc đào tạo nhân tài và
kỹ thuật gia để sau này giữ những chức vụ then chốt trong chánh quyền.
8. Sau cùng để nắm vững nhân dân, xin Tổng thống ban lệnh cải tổ hoặc lập lại
phong trào Cách Mạng Quốc Gia cho có qui củ, đường lối học tập, sinh hoạt
hẳn hòi, xây dựng bề sâu chớ không phải làm hình thức như lâu nay.
Sau đây là danh sách các vị Tướng lãnh phân phối đến các Bộ, kính đệ trình
Tổng thống thẩm định và bổ nhiệm.
Mỗi Bộ chúng tôi xin kính đề cử hai hoặc ba người để Tổng thống tiện bề chọn
lựa.
Kính thưa Tổng thống
Trên đây là một vài ý kiến xây dựng, chúng tôi trân trọng đệ trình lên Tổng
thống với tư cách là những Cán bộ thành tâm, thiện chí, tuyệt đối trung thành
với Tổng thống, xin Tổng thống tha thứ cho mọi sơ hở lỗi lầm.
Sàigòn, ngày 5 tháng 9 năm 1963
Danh sách đề nghị :
* Bộ Quốc Phòng : Tướng Dương Văn Minh, Tướng Trần Văn Ðôn, Tướng
Nguyễn Khánh.
* Bộ Công Dân Vụ : Tướng Trần Tử Oai, Tướng Lê Văn Kim, Tướng Trần Văn
Minh.
* Bộ Nội Vụ : Tướng Tôn Thất Ðính.
* Ðô trưởng Sàigòn : Tướng Mai Hữu Xuân, Tướng Nguyễn Văn Là.
* Ðô Sát Viện : Tướng Thái Quang Hoàng, Tướng Nguyễn Ngọc Lễ.
* Cố Vấn Quân Sự Phủ Tổng thống : Tướng Lê Văn Tỵ, Tướng Dương Văn
Minh.
* Tổng Tham Mưu trưởng : Tướng Dương Văn Minh, Tướng Trần Văn Ðôn,
Tướng Thái Quang Hoàng
* Tham Mưu trưởng : Tướng Trần Thiện Khiêm.
* Tư Lệnh Lục Quân : Tướng Thái Quang Hoàng, Tướng Tôn Thất Ðính.
* Tư Lệnh Quân Ðoàn I : Tướng Ðỗ Cao Trí, Ðại tá Tôn Thất Xứng, Ðại tá
Nguyễn Hữu Có.
* Tư Lệnh Quân Ðoàn II : Tướng Nguyễn Khánh, Tướng Ðỗ Cao Trí, Tướng Lê
Văn Kim, Tướng Thái Quang Hoàng.
* Tư Lệnh Quân Ðoàn III : Tướng Tôn Thất Ðính, Tướng Nguyễn Văn Là, Ðại
tá Nguyễn Hữu Có.
* Tư Lệnh Quân Ðoàn IV : Tướng Nguyễn Khánh, Ðại tá Nguyễn Hữu Có.
* Tư Lệnh Biệt Khu Thủ Ðô : Tướng Nguyễn Văn Là
* Trường Ðại Học Quân Sự : Tướng Lê Văn Nghiêm.
* Tham Mưu Biệt Bộ Tổng Thống Phủ :Tướng Huỳnh Văn Cao.
Phiếu đệ trình ngày 5 tháng 9 năm 1963, song song với kế hoạch đảo chánh.
Nếu “Phiếu đệ trình” được giải quyết chắc chắn cuộc đảo chánh ngày 1 tháng
11 năm 1963 không xẩy ra.
Tâm niệm chung của các Tướng lãnh QLVNCH thực sự muốn xây dựng, vì chế
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độ có quá nhiều sai lầm nhưng không muốn đảo chánh.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm không quan tâm đến “Phiếu đệ trình” mà còn tỏ
thái độ nghi ngờ và cho các Tướng tham quyền. Tổng thống Ngô Ðình Diệm
không muốn đưa quân nhân vào thành phần Chính phủ của Ông mà chỉ muốn
Quân đội ở ngoài và phục tùng Chính phủ mà thôi, nhưng Chính phủ lại bất tài
qua các biến cố vừa xẩy ra. Do đó, các Tướng lãnh buộc lòng phải hành động.
Sở dĩ người viết quyển sách “Việt Nam Ðiêu Tàn – Bất Hạnh” muốn nói lên sự
thật. Vì từ năm 1963 đến nay có những luận điệu, đánh giá sai lầm cho rằng
“Các Tướng lãnh QLVNCH là phường “Phản bội”, “Phản chủ”, mà quên đi sự
hy sinh tính mạng nơi chiến trường của muôn ngàn Quân Nhân trong Quân Lực
Việt Nam Cộng Hòa” để bảo vệ đất nước và chế độ VNCH.
Nếu Tổng thống Ngô Ðình Diệm, Cố vấn Ngô Ðình Nhu biết khai thác lòngï
trung thành của các Tướng lãnh trong QLVNCH, thì khi nhận được “Phiếu đệ
trình” cho triệu tập tất cả các Tướng có tên đề nghị trong Phiếu trình để Chính
phủ trình bày những khó khăn từ nội tình đất nước đến các khó khăn từ phía
Viện trợ Mỹ để các Tướng thảo luận và yêu cầu các Tướng tìm cách đối phó để
xây dựng đất nước.
Theo yêu cầu cho các Tướng giữ 3 Bộ thì cũng chẳng quan trọng gì, trong lúc
Chính phủ có đến 15 Bộ. Hơn nữa 3 Bộ do các Tướng yêu cầu đều nằm trong
phạm vi quân sự và bán quân sự : Bộ Quốc Phòng, Bộ công Dân Vụ, Bộ Nội Vụ
(vì các Tỉnh trưởng, Quận trưởng đều là quân nhân nên cũng dễ điều hành),
chẳng có gì là quá đáng. Nhân cơ hội cải tổ Chính phủ để loại bỏ các Tổng Bộ
trưởng bất tài và bổ nhiệm các nhân vật khác thay thế để củng cố Bộ máy Lãnh
đạo Quốc gia.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm và Cố vấn Ngô Ðình Nhu nếu thỏa mãn sự việc cải
tổ theo yêu cầu của các Tướng lãnh, sẽ dẹp bỏ bỏ âm mưu đảo chánh của Quân
đội, từ đó tổ chức lại cơ cấu, động viên toàn dân, toàn quân vào việc kiến thiết
đất nước và triệt để chống Cộng sản.
Nếu Quân đội qua các Tướng lãnh đã thỏa mãn được yêu cầu thì có ông Tướng
nào dám nghĩ đến chuyện đảo chánh thay đổi chế độ.
Hơn thế nữa, sự cải tổ Chính phủ, nhân đó thả hết các người bị bắt của các Ðảng
phái đối lập, Tôn giáo, Phật tử, Sinh viên, Học sinh sẽ đáp ứng được nguyện
vọng của quần chúng mong muốn.
Ðiều này cũng làm cho Chính phủ, Quốc Hội Hoa Kỳ được thỏa mãn sự đòi hỏi
của nhân dân Mỹ. Khi đó, chắc chắn Mỹ cũng không ủng hộ đảo chánh.
Người viết cố ý trình bày sự diễn tiến hằng ngày từ 20 tháng 8 đến 30 tháng 10
năm 1963 để thấy rõ các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ rất lưỡng lự trong việc bật đèn
xanh hỗ trợ các Tướng lãnh VNCH đảo chánh và ngay các Tướng cũng rất thận
trọng trong kế hoạch đảo chánh. Ðiều này được thấy rõ nơi Tướng Tôn Thất
Ðính, Tư Lệnh Quân Ðoàn III, Vùng 3 Chiến Thuật, kiêm Tư Lệnh Biệt Khu
Thủ Ðô, kiêm Tổng Trấn Sàigòn, Chợ Lớn, đến phút chót mới về phe
đảo chánh.
Sự kiện vừa trình bày cũng cho thấy sự “bất tài” của các nhà lãnh đạo quốc gia,
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tạo nên biến cố mất chính quyền, mất luôn cả mạng sống, dẫn đến mất luôn cả
Miền Nam !
Diễn tiến cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963
Ðúng 1 giờ 30 ngày 1 tháng 11 năm 1963, khởi sự đảo chánh.
Tại Câu Lạc Bộ bấy giờ đã có mặt :
– Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ
– Thiếu tướng Nguyễn Văn Là
– Thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ
– Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm
– Thiếu tướng Mai Hữu Xuân
Lần lượt các Tướng khác như :
– Trung tướng Dương Văn Minh
– Trung tướng Trần Văn Minh
– Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm
– Thiếu tướng Trần Tử Oai.
Tại đây, Trung tướng Dương Văn Minh cho biết tin đã ra lịnh quân sĩ về Thủ đô
sớm hơn trù liệu, vì Ðại tá Hồ Tấn Quyền, Tư Lệnh Hải Quân đã bị giết sợ e đổ
bể.
Từ đó có lịnh không được cho bất cứ ai ra khỏi Cổng Bộ Tổng Tham Mưu
QLVNCH.
Một giờ rưỡi ngày 1 tháng 11 năm 1963, các quân nhân thuộc Trung Tâm Huấn
Luyện Quang Trung đã tiến chiếm các nơi trọng yếu như:
– Phi trường Tân Sơn Nhứt
– Bộ Tổng Tham Mưu
– Ðài Phát thanh chánh ở Quang Trung
Một đơn vị chiến xa cũng góp sức phòng thủ ở Bộ Tổng Tham Mưu.
Tại phòng họp của Bộ Tổng Tham Mưu đã có mặt các Sĩ quan Chỉ huy các Binh
chủng và Nha, Sở, cũng như các đơn vị Nhảy Dù, Lữ Ðoàn Phòng Vệ Tổng
Thống Phủ, Lực Lượng Ðặc Biệt, Tổng Nha Cảnh Sát… Các ông này
được Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm mời đến họp lúc một giờ và
giữ luôn tại đó.
Tại Câu Lạc Bộ, lúc 1 giờ 15 phút, Trung tướng Dương Văn Minh tuyên bố :
“Quân đội đảo chánh !”
Ðể đề phòng nên các vị Tá, các Giám đốc Nha, Sở, các Chỉ Huy trưởng mọi
Binh chủng, các Sĩ quan hộ tống đều bị tước khí giới ngay khi đến văn phòng
Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm.
Ðến 1 giờ 45, Trung tá Mai thuộc Bộ Tư Lệnh Không Quân báo cáo đã làm chủ
tình hình Căn cứ Không Quân, Phi trường Tân Sơn Nhứt.
Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung cũng báo cáo đã chiếm giữ Căn cứ Hải
Quân.
Ðại tá Trần Ngọc Huyến từ Ðà Lạt và Trung tá Nguyễn Vĩnh Xuân từ Nha
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Trang gọi về cho biết là đã khởi sự.
Thiếu tướng Tôn Thất Ðính gọi điện thoại lại yêu cầu Tướng Trần Văn Ðôn ra
lịnh cho Ðại tá Bùi Ðình Ðạm giao Sư Ðoàn 7 lại Ðại tá Nguyễn Hữu Có.
Tướng Trần Văn Ðôn điện thoại cho Ðại tá Bùi Ðình Ðạm trong lúc đó Ðại tá
Nguyễn Hữu Có đã có mặt tại văn phòng Sư Ðoàn 7. Tướng Ðôn nói với Ðại tá
Có:
– “Tôi vừa ra lịnh cho Ðạ tá Bùi Ðình Ðạm giao Sư Ðoàn 7 cho anh. Ðại tá
Ðạm đã sẵn sàng. Tôi nhắc anh đừng cho Sư Ðoàn 9 do Ðại tá Bùi Dinh, Chỉ
huy di chuyển đi đâu hết.
Ðại tá Có cho tôi biết là Sư Ðoàn 9 không thể nào qua phà Mỹ Thuận hoặc Bến
Tre để lên Sàigòn được, vì tất cả các phà đều được đem về giữ phía bên nầy
sông rồi”.
Hai giờ rưỡi, Trung tá Nguyễn Vĩnh Xuân báo cáo đã hoàn toàn làm chủ tình
hình Thành phố Nha Trang và tỉnh Khánh Hòa. Ðại tá Trần Ngọc Huyến cũng
báo cáo đã chiếm lĩnh Thị xã Ðà Lạt và vùng phụ cận mà không nổ một tiếng
súng.
Trong lúc đó, Thiếu tướng Mai Hữu Xuân có nhiệm vụ chiếm phi trường Tân
Sơn Nhứt cùng các đồn Cảnh sát trong Ðô thành và nội trong đêm 1 tháng 11,
phải thay thế các Cảnh sát trưởng.
Tướng Ðôn bàn với Tướng Khiêm và Tướng Ðính kế hoạch chiếm các điểm
trọng yếu như dinh Gia Long, trại Cộng Hòa, Ðài Phát thanh.
Tiểu Ðoàn 4, Ðại úy Minh đi thẳng đến chiếm Tổng Nha Cảnh sát đường Trần
Hưng Ðạo mà không gặp một kháng cự nào. Tiếp theo đó, mục tiêu thứ hai là
đánh lấy dinh Gia Long.
Tiểu Ðoàn 1 của Ðại úy Nhựt đi thẳng chiếm Ðài Phát thanh Sàigòn, đường
Phan Ðình Phùng. Ðại úy Nhựt với một đơn vị nhỏ lên chiếm từng lầu có máy
vi âm với tất cả hệ thống máy móc để phát thanh.
Trong khi đó, Lữ Ðoàn Phòng Vệ Tổng thống Phủ phản ứng bằng cách gửi ngay
một Chi đoàn xe Thiết giáp M-41 và M-113 với một Ðại Ðội Bộ binh dưới
quyền chỉ huy của Trung úy Xuân, bao vây Ðài Phát thanh Sàigòn. Họ
vào chiếm tầng dưới nơi có máy móc để điều khiển các bộ phận phát thanh của
tầng trên.
Tại Ðài Phát thanh Sàigòn, hai phe Binh sĩ không đánh nhau. Lúc năm giờ
chiều, Ðại úy Nhựt chỉ thị cho Trung úy
Lê Ngọc Châu, Ðại Ðội trưởng Ðại Ðội 3 Thủy Quân Lục Chiến đi xuống lầu
gặp Trung úy Xuân nói chuyện phải quấy với nhau rồi dùng khẩu súng lục dấu
trong người uy hiếp Trung úy Xuân và bảo: “Anh em Lực Lượng Phòng
Vệ Tổng Thống Phủ đầu hàng”.
Tiểu Ðoàn 1 Thủy Quân Lục Chiến của Ðại úy Nhựt chiếm hoàn toàn Ðài Phát
thanh lúc 5 giờ chiều.
Tiểu Ðoàn 4 Thủy Quân Lục Chiến của Ðại úy Lê Hằng Minh sau khi chiếm
Tổng Nha Cảnh sát, thả hết các tù chính trị bị giam giữ bấy lâu nay.
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Vùng I và Vùng II Chiến Thuật báo cáo về là đang thi hành kế hoạch đảo chánh.
Riêng Vùng IV Chiến Thuật, Tướng Trần Văn Ðôn ra lịnh không được di
chuyển quân, nếu trái lịnh sẽ gặp phản ứng mạnh từ các đơn vị đảo chánh.
Lúc đó, Thiếu tướng Huỳnh Văn Cao đang ở Kiến Hòa. Nghe tin đảo chánh,
Tướng Cao ra lịnh một Trung Ðoàn của Sư Ðoàn 9 đang hành quân ở Kiến Hòa
lập tức đem quân lên Sàigòn chống đảo chánh, nhưng Trung Ðoàn này đến Bến
Tre thì không qua sông được vì bao nhiêu phà đã bị Ðại tá Nguyễn Hữu Có đem
tất cả qua bên kia sông.
Ba giờ chiều, tình hình chung rất tốt đẹp. Ðoàn quân ở Vũng Tàu, gồm có
Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp do Trung tá Vĩnh Lộc chỉ huy, Trường Thiết
Giáp thuộc quyền Thiếu tá Nguyễn Văn Toàn và Ðại úy Phan Hòa Hiệp,
Tiểu Ðoàn 6 Nhảy Dù đang thụ huấn ở Trung Tâm Huấn Luyện Vạn Kiếp đã
đến rồi và đang bao vây để tấn công trại Cộng Hòa với sự yểm trợ của lực lượng
Sư Ðoàn 5 Bộ binh. Cánh quân này do Ðại tá Nguyễn Văn Thiệu chỉ huy.
Ðến 3 giờ 30 chiều ngày 1 tháng 11, Tổng thống Ngô Ðình Diệm điện thoại cho
Trung tướng Trần Văn Ðôn lần đầu tiên và hỏi:
– “Các anh làm gì đó”.
– “Thưa Cụ, quân đội đứng lên đáp lại lòng mong mỏi của dân. Chúng tôi yêu
cầu Cụ từ chức vô điều kiện. Chúng tôi sẽ lo cho Cụ và gia đình đi ngoại quốc”.
Ông Ngô Ðình Diệm hỏi tiếp:
– “TạÏi sao các anh làm như vậy ?”
– “Vì chúng tôi yêu cầu đã nhiều lần mà Cụ không chịu thay đổi gì hết. Xin Cụ
cải tổ chính phủ, chấm dứt đàn áp Phật giáo và ngày hôm qua tôi có gặp Cụ thì
Cụ cũng cương quyết không thay đổi”.
– “Nói vậy chứ tôi định ngày nay tuyên bố cải tổ chính phủ”.
– “Thưa Cụ muộn quá rồi. Ðây có Trung tướng Dương Văn Minh xác nhận lời
nói của tôi”.
Tôi chuyển điện thoại cho Trung tướng Dương Văn Minh.
Khi điện đàm, các Tướng, Tá đang đứng ngồi xung quanh nên chúng tôi nghe
Trung tướng Minh nói:
– “Chúng tôi chịu đựng từ mấy năm nay rồi”.
Rồi Tướng Minh nói tiếp :
– “Anh em có mặt ở đây là… Trung tướng Dương Văn Minh.
Nói đến đây, Tướng Minh đưa máy cho từng người hiện diện xưng cấp bậc và
tên họ của mình, lần lượt :
– Trung tướng Nguyễn Ngọc Lễ
– Thiếu tướng Lê Văn Kim
– Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm
– Thiếu tướng Lê Văn Nghiêm
– Thiếu tướng Nguyễn Văn Là
– Thiếu tướng Phạm Xuân Chiểu
– Thiếu tướng Trần Tử Oai
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– Thiếu tướng Mai Hữu Xuân
– Thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ
– Ðại tá Nguyễn Ðức Thắng
– Ðại tá Ðặng Văn Quang
– Ðại tá Nguyễn Văn Chuân
– Ðại tá Nguyễn Khương
– Trung tá Nguyễn Văn Thiện
– Trung tá Lê Nguyên Khang
Sau đó, ông Ngô Ðình Nhu xin nói chuyện với tôi :
– “Tại sao các anh lại phải đánh, có việc gì không bằng lòng thì nói với nhau.
Sao mà thiếu tình như vậy ?”
Tôi trả lời :
– “Chúng tôi hành động như vậy chỉ vì ý dân. Hôm qua, chính ông Cố vấn đã
nói với tôi rằng ông Cụ không chịu thay đổi gì hết và sau đó ông Cụ đã xác
nhận với tôi vì tình hình tốt đẹp, không cần thay đổi gì hết…”
– “Thôi được ! Mời mấy anh lên đây thương thuyết với chúng tôi. Tôi sẽ bảo
đảm an ninh cho các anh”.
– “Tôi chuyển lời mời lên thương thuyết của ông Nhu với các anh em hiện diện
để biết ý kiến, đa số các anh em lắc đầu không đồng ý vì nhớ lại cuộc đảo chánh
năm 1960, ông Diệm, ông Nhu nói thương thuyết, thỏa thuận nhưng đó chỉ là cớ
kéo dài để chờ quân tiếp cứu”.
Tôi trả lời với ông Nhu :
– “Các Tướng, Tá ở đây không một ai đồng ý lên thương thuyết, vì biết đây là
một cớ hoãn binh, một cái bẫy mà thôi!”
Ðến 4 giờ chiều ngày 1 tháng 11, Tướng Lê Văn Kim viết xong lời kêu gọi đầu
tiên của anh em Tướng lãnh đảo chánh gởi quốc dân. Ông Kim có dành một
phòng nhỏ có vi âm để thâu bài ấy. Trong phòng này có Tướng Minh và Tướng
Ðôn
4 giờ chiều, các Sĩ quan cao cấp vào thêm Bộ Tổng Tham Mưu như Ðại tá
Dương Ngọc Lắm, Ðại tá Ðặng Thanh Liêm, Ðại tá Bùi Hữu Nhơn.
Tư Lệnh Vùng 1 và Vùng 2 gọi về báo cáo tình hình và Tướng Ðôn cũng cho
biết tình hình Thủ đô Sàigòn.
6 giờ chiều ngày 1 tháng 11, Thiếu tướng Ðính đang chỉ huy tấn công các công
sở cho biết đã giải thoát nam nữ sinh viên, học sinh bị giam giữ vì tham gia biểu
tình phản đối chính quyền đàn áp Phật giáo, Tướng Ðôn yêu cầu cho chở tất cả
anh em vào Bộ Tổng Tham Mưu gặp chúng tôi.
Ðến 7 giờ 30, các anh em sinh viên học sinh được giải thoát vào thẳng Bộ Tổng
Tham Mưu. Nghe tin, chúng tôi xuống tiếp đón họ.
– Anh chị em ! Quỳ xuống lạy các Tướng lãnh đã cứu mạng chúng ta !
Thấy họ sắp quỳ, chúng tôi vội la to :
– Thôi ! Thôi ! Ðừng…
Chúng tôi không nói thêm được gì vì trước cảnh nầy ai cũng quá cảm động,
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chảy nước mắt.
Các anh em còn đang mặc nguyên những bộ quần áo xốc xếch, thân hình tiều
tụy nhưng trên nét mặt rạng rỡ niềm vui, vỗ tay tán dương và hoan nghênh. Rồi
họ vui vẻ ra về để gặp lại gia đình sau mấy tháng bị giam cầm.
Về sau nghe một vài nhân chứng đi sát với ông Diệm và ông Nhu như Ðại úy
Thọ, Sĩ quan Tùy viên, Ðại úy An, Sĩ quan Cận vệ cho biết:
– Sau khi nói chuyện với Ðại sứ Mỹ Cabot Lodge vào lúc 3 giờ chiều ngày 1
tháng 11 năm 1963
– Sau khi nói chuyện với tôi và ông Minh
– Sau khi biết hầu hết các cấp chỉ huy cao cấp trung thành với ông đã bị bắt
– Sau khi biết hầu hết quân đội theo lịnh của các Tướng lãnh đảo chánh và
không có Vùng Chiến Thuật nào gởi quân tiếp cứu
– Sau khi biết quân đảo chánh đang đánh thành Cộng Hòa và sẽ tập trung tất cả
quân lực đánh dinh Gia Long, hai ông ấy quyết định đi ra khỏi dinh Gia Long.
Hai ông Diệm, Nhu đi ra ngã sau đường Lê Thánh Tôn bằng một chiếc xe
thường, đến trước Tòa Ðô Chánh gặp ông Cao Xuân Vỹ. Tại đó, họ chuyển qua
một chiếc xe nhỏ chở hàng bịt bùng do Trung tá Nguyễn Hữu Phước, Phó
Ðô trưởng Nội An, Thành Ðoàn trưởng Thanh niên Công Hòa Sàigòn lái. Ông
Phước hẹn với ông Vỹ, đi xe nhỏ theo sau, sẽ gặp tại Ðại Thế Giới, Chợ Lớn.
Ông Diệm và ông Nhu đến thẳng nhà Bà Cao Văn Viên, đường Ngô Quyền,
Chợ Lớn. Bà Viên nói chồng đã bị bắt giữ, cho nên nhà mất an ninh, và khuyên
hai ông ấy không nên ở lại. Hai ông Diệm, Nhu lại nhà của Mã Tuyên, một
thương gia Tàu giàu có. Tại đó có đủ điện thoại để liên lạc khắp nơi. Hai ông
Diệm, Nhu hy vọng nơi Tướng Khánh ở Pleiku có thể giúp được vì giờ đó Vùng
II Chiến Thuật và Vùng I Chiến Thuật chưa tuyên bố ủng hộ đảo chánh.
Nhưng lúc 4 giờ sáng ngày 2 tháng 11, khi nghe Tướng Khánh và Tướng Trí
ủng hộ đảo chánh, hai ông thất vọng mới ra khỏi nhà Mã Tuyên để đi vô nhà
thờ Cha Tam trong Chợ Lớn.
Vào lúc 10 giờ tối ngày 1 tháng 11, Tướng Ðôn điện thoại Thiếu tướng Huỳnh
Văn Cao và được ông Cao cho biết Ông ủng hộ Hội Ðồng Quân Nhân Cách
Mạng.
Ðến 12 giờ khuya ngày 1 tháng 11, Thiếu tướng Tôn Thất Ðính cho biết là đang
vây thành Cộng Hòa, nhờ Tướng Ðôn cho phép sử dụng Ðại tá Lâm Văn Phát,
người tình nguyện chỉ huy các cánh quân để đánh thành Cộng Hòa.
Qua điện thoại tại văn phòng Thiếu tướng Ðính, Tướng Ðôn hứa thăng Thiếu
tướng cho Ðại tá Lâm Văn Phát nếu đánh và chiếm ngay thành Cộng Hòa.
Thiếu tướng Ðính xin cho tiếp tế thêm đạn dược xăng nhớt để tấn công mục tiêu
thứ hai là dinh Gia Long.
Tướng Ðôn đồng ý và yêu cầu Tướng Ðính thanh toán xong dinh Gia Long
trước khi trời sáng. Tiểu Ðoàn 4 ThủyQuân Lục Chiến của Ðại úy Minh đang
bao vây dinh Gia Long và sẽ có cánh quân của Ðại tá Nguyễn Văn Thiệu
đến tiếp viện, quân và chiến xa vừa chiếm thành Công Hòa.
Theo lệnh, Tiểu đoàn 4 TQLC của Ðại úy Minh chiếm dinh Gia Long trước 6
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giờ sáng.
Vào lúc 6 giờ sáng ngày 2 tháng 11 năm 1963, Ðại úy Ðỗ Thọ, Sĩ quan Tùy
viên của ông Diệm điện thoại cho Ðại tá Ðỗ Mậu biết là ông Diệm còn ở
Sàigòn. Một lát sau, ông Diệm gọi đến số điện thoại ở phòng Tướng Khiêm, để
nói chuyện với Tướng Trần Văn Ðôn. Sau khi nghe điện thoại, Tướng Khiêm
cho mời Tướng Ðôn đến.
Ông Diệm nói :
– “Thôi được ! Nhưng tôi yêu cầu dành cho những người lính chiến đấu cho
chúng tôi tại dinh Gia Long được danh dự lần cuối cùng, honneurs militaires”.
Tướng Ðôn hỏi ý kiến các Tướng lãnh đang vây quanh tôi thì không ai đồng ý
dành “honneurs militaires” theo như ông Diệm yêu cầu vì lúc sáng sớm khi tấn
công vào dinh Gia Long, quân trong Dinh phất cờ trắng xin đầu hàng,
nhưng khi anh em đảo chánh tiến vào thì phía trong bắn xối xả ra khiến cho Ðại
úy Thiết Giáp Bùi Ngươn Ngải chết tại chỗ.
Tướng Ðôn trả lời :
– “Không được, thưa Cụ. Tôi yêu cầu Cụ từ chức vô điều kiện. Tôi sẽ bảo đảm
sinh mạng Cụ và gia đình”.
“Tướng Ðôn cho ông Diệm biết vì vụ lừa gạt đã làm chết Ðại úy Ngải nên anh
em Tướng, Tá ở đây không chấp nhận”.
Ông Diệm im lặng. Tôi nói tiếp :
– “Thưa Cụ, Cụ nên đi với gia đình sang ngoại quốc”.
– “Tôi còn bà mẹ già, làm sao tôi đi được”.
– “Thưa Cụ, xưa nay ông Cậu ở Huế lo cho bà Cụ cố chứ không phải Cụ”.
Ông Diệm không trả lời, cúp điện thoại.
“Vừa điện đàm với ông Diệm xong thì Thiếu tướng Tôn Thất Ðính cho biết đã
chiếm xong dinh Gia Long đúng như lời ông hứa, nhưng không tìm thấy ông
Nhu và ông Diệm.
Tôi điện thoại cho Thiếu tướng Nguyễn Khánh, Thiếu tướng Ðỗ Cao Trí, Ðại tá
Huyến, Trung tá Xuân ở các nơi xa cho biết tin ông Diệm đã đầu hàng.
Ðến 6 giờ 45, ông Diệm gọi lại lần nữa, lần này muốn nói chuyện với Thiếu
tướng Trần Thiện Khiêm. Dường như ông Diệm cho Thiếu tướng Khiêm biết
chỗ hai ông ấy đang ẩn náu. Trong lúc đó Ðại úy Ðỗ Thọ (cháu của Ðại tá
Ðỗ Mậu) là Sĩ quan Tùy viên của ông Diệm cũng gọi điện thoại cho Ðại tá Ðỗ
Mậu xin đem xe vô Chợ Lớn đón.
Tôi yên trí rằng mọi chuyện sẽ diễn biến theo kế hoạch của chúng tôi (Minh,
Khiêm, Kim, Ðính, Ðôn) đã định trước để hai ông ấy đi ngoại quốc, cho nên sau
khi khởi sự đảo chánh, trưa ngày 1 tháng 11 tôi có yêu cầu Ðại sứ Mỹ cho
mượn một chiếc phi cơ sẵn sàng để hai ông đi ngoại quốc. Conein cho biết Ðại
sứ tán thành và đã có sẵn một chiếc phi cơ.
Trung tướng Dương Văn Minh chỉ định Thiếu tướng Mai Hữu Xuân, Ðại tá
Nguyễn Văn Quan, Ðại tá Dương Ngọc Lắm, Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa, đi
bắt hai ông Diệm, Nhu.
Vào lối 7 giờ rưỡi trong lúc tôi gắn cấp bực Thiếu tướng cho Ðại tá Nguyễn
- 193 -

Văn Thiệu – Ông này ở đâu có sẵn một cái sao trong túi móc ra đưa cho tôi ! –
Ðại tá Lâm Văn Phát tại Văn phòng Tham Mưu trưởng để khen ngợi lòng dũng
cảm hai ông ấy trong đêm 1 tháng 11 và rạng sáng ngày 2 đã tấn công dinh Gia
Long và thành Cộng Hòa.
Ðến nơi, tôi thấy ông Kim, ông Chiểu và ông Oai có vẻ thất sắc, họ cho biết ông
Diệm, ông Nhu đã chết. Họ hỏi phải trả lời thế nào khi ký giả hỏi về cái chết đó.
Tôi lên nói với ba ông Tướng Kim, Chiểu, Oai :
– Cắt nghĩa với ký giả vì hai ông Nhu, Diệm chống cự lại nên bị bắn. Ðây là tai
nạn. “Accident suicide”.
Tôi không biết giải thích gì trong lúc đó khi tôi chưa biết rõ ràng sự diễn biến
mà bên trong thì đang họp báo cần phải trả lời ngay với ký giả.
Nói rồi tôi lên Văn phòng Ðại tướng Lê Văn Tỵ để gặp Trung tướng Dương
Văn Minh. Lên cầu thang gặp Ðại úy Ðỗ Thọ, Tùy viên ông Diệm và Ðại úy
An, Cận vệ, hai ông nầy cũng đã mất tinh thần.
Tôi gặp Ðại úy Nhung trong phòng Trung tướng Minh ra, mắt đỏ ngầu.
Gặp Trung tướng Minh, tôi hỏi vì quá xúc động :
– Tại sao hai ông ấy chết ?
Tôi thấy ông Minh có vẻ khó chịu, nói bằng tiếng Pháp:
– Mấy ông ấy chết rồi, thì chết rồi !
Ils sont morts ! Ils sont morts !
Tôi nhìn gần đó thấy Ðại tá Nguyễn Văn Quang đang nằm dài, mặt tái xanh, Y
tá đang chích thuốc.
Lúc đó ông Mai Hữu Xuân vừa đến, đứng ngoài cửa chưa vào trong phòng,
chào tay và nói :
– Mission accomplie !
Nói xong, Thiếu tướng Mai Hữu Xuân coi bộ hơi ngạc nhiên vì thấy Trung
tướng Dương Văn Minh không đáp ứng bằng hành động như bắt tay hay nói
một lời nào mà cứ liếc bên phía tôi. Tôi im lặng đứng sau cửa phòng. Ông
Xuân đoán có người nào đó nên mới bước qua cửa. Thấy tôi, không nói một
tiếng nào, ông Xuân xoay lưng ra đi.
Tôi qua gặp Thiếu tướng Trần Thiện Khiêm để gọi Thiếu tá Mỹ, Ðại Ðội trưởng
Ðại Ðội Tổng Hành Dinh lên trình diện. Chúng tôi ra lệnh cho Thiếu tá đi mua
2 cỗ quan tài để liệm xác hai ông Diệm, Nhu.
Chúng tôi bàn nhau : “Bây giờ hai ông ấy đã chết rồi, nên trả xác cho gia đình
họ”. Lúc bấy giờ gia đình của các Ông ở tại Sàigòn, không còn ai ngoài bà Trần
Trung Dung là cháu gọi 2 Ông bằng cậu. Do đó, Hội Ðồng Quân Nhân Cách
Mạng chỉ thị cho Thiếu tá Lê Soạn liên lạc với Ông Bà Trần Trung Dung để lo
liệu việc mai táng (VNNC. TVÐ. tr.227-232).
Từ năm 1963 cho đến nay đều quy trách nhiêm về việc giết ông Diệm, ông Nhu
là do Tướng Dương Văn Minh, Tướng Mai Hữu Xuân. Người thi hành công tác
lịch sử đó là Ðại úy Nguyễn Văn Nhung, Sĩ quan cận vệ của Tướng
Dương Văn Minh.
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Sau cuộc chỉnh lý của Tướng Nguyễn Khánh và Tướng Trần Thiện Khiêm,
Thiếu tá Nguyễn Văn Nhung bị giết (có tin nói Thiếu tá Nhung tự tử bằng cách
dùng giây giày thắt cổ trong lúc bị Tướng Khánh bắt giam).
Trong đoàn quân đi đón ông Diệm, ông Nhu, gồm có:
– Tướng Mai Hữu Xuân – Ðại tá Nguyễn Văn Quan
– Ðại tá Dương Ngọc Lắm – Thiếu tá Dương Hiếu Nghĩa
– Ðại úy Phan Hòa Hiệp – Ðại úy Nguyễn Văn Nhung
Với đoàn xe đi đón có xe Jeep, 5 xe Thiết Giáp và có xe Quân Cảnh đi đầu.
Khi đến nhà thờ Cha Tam, để đề phòng bất trắc, Ðại úy Hiệp ra lệnh cho các xe
Thiết Giáp chĩa súng hướng vào nhà Thờ. Trong lúc đó dân chúng từ đâu kéo
đến tụ lại trước nhà thờ rất đông.
Ðến sân nhà Thờ, Ðại úy Hiệp gặp Cha Tam và cho Cha biết : “Ðược lệnh của
Hội Ðồng Quân Nhân Cách Mạng đến đón Tổng thống và Ông Cố vấn về Bộ
Tổng Tham Mưu”.
Xin hỏi Cha : “Trong nhà thờ có lính mang súng ống gì không ?”
Cha Tam trả lời : “Không có ai hết”.
Do đó, Ðại úy Hiệp ra lịnh cho xe Thiết Giáp không chĩa súng vào nhà thờ nữa.
Khi vào đến sân nhà Thờ, Ðại úy Hiệp thấy Tổng thống Ngô Ðình Diệm, Cố
vấn Ngô Ðình Nhu, Ðại úy Ðỗ Thọ, Sĩ quan Tùy viên và Ðại úy Ân, Sĩ quan
Cận vệ đã đứng dưới gốc cây trong sân nhà Thờ.
Sau một lúc ngắn ngũi, Thiếu tá Nghĩa nói : “Xin mời Tổng thống ra xe về Bộ
Tổng Tham Mưu”.
Ðã chuẩn bị một xe Thiết giáp loại chở quân sẵn sàng mở cửa chờ đón.
Ông Cố vấn Ngô Ðình Nhu hỏi :
“Không có xe nào khác hơn xe này để chở Tổng thống sao?”
Thiếu tá Nghĩa trả lời :
“Ði xe này có an ninh hơn, vì dân chúng đổ ra đường quá đông”.
Ông Diệm, Ông Nhu lên cùng một xe, còn Ðại úy Ðỗ Thọ và Ðại úy Ân được
lệnh qua ngồi xe Thiết giáp thứ hai.
Trong xe chở ông Diệm, ông Nhu có Ðại úy Nhung cùng đi. Trên đường về Bộ
Tổng Tham Mưu ngang qua cổng xe lửa đường Hồng thập Tự, đoàn xe phải
ngưng lại vì bị cổng đóng lại cho xe lửa chạy qua. Lúc xe lửa chạy qua, Ðại úy
Hiệp có nghe súng nổ bên trong xe, nên ông đoán là người ngồi trong xe (Ðại
úy Nhung) đã bắn ông Diệm, ông Nhu.
Ðoàn xe chạy về đến Bộ Tổng Tham Mưu thì mới được biết là ông Diệm và ông
Nhu đã chết không những bị súng bắn mà còn bị đâm bằng dao găm.
Tướng Mai Hữu Xuân báo cáo với Tướng Dương Văn Minh bằng tiếng Pháp :
“Mission accomplie !” (có nghĩa: sứ mệnh đã hoàn thành).
Ðể làm sáng tỏ sự việc, quan niệm của người viết quyển sách “Việt Nam Ðiêu
Tàn – Bất Hạnh” đã nói rõ : “Viết Sử là viết những gì có liên quan mật thiết đến
con người, nên người viết muốn nêu lên các sự kiện có liên quan đến các người
trong cuộc đảo chánh (còn gọi là Cách Mạng) ngày 1-11-1963 :
1. Tại sao Tổng thống Ngô Ðình Diệm và Cố vấn Ngô Ðình Nhu bị giết ?
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2. Nguyên do nào đưa đến Tướng Dương Văn Minh quyết định giết Tổng thống
Diệm, Cố vấn Nhu ?
3. Tướng Dương Văn Minh, qua Ðại úy Nguyễn Văn Nhung chỉ là người thực
hiện ý muốn của tất cả các Tướng chủ mưu đảo chánh (Hội Ðồng Quân
Nhân Cách Mạng) và nói chung tất cả những người tham gia cuộc đảo chánh
ngày 01-11-1963.
4. Ðại úy Nguyễn Văn Nhung chỉ là con cờ, là nạn nhân trong những âm mưu
bất chánh của các Tướng lãnh. Tướng Nguyễn Khánh và Trần Thiện
Khiêm trong cuộc chỉnh lý ngày 30-01-1964, cố ý nhắm vào Ðại úy Nhung
trong mưu đồ chính trị khi quyết định bắt giam (rồi giết chết) Thiếu tá Nhung.
Ðể làm sáng tỏ 4 điều nêu trên xem như tự trả lời :
* 1. Cuộc đảo chánh ngày 11-11-1960 bị thất bại đã cho các Tướng cầm đầu
cũng như những người tham gia cuộc đảo chánh ngày 01-11-1963 một bài học
khó quên “Ðảo chánh thất bại là bị tử hình!”
Ðiều này được chứng minh bằng tất cả thân nhân của những người liên quan
đến cuộc đảo chánh (11-11-1960) đều bị tra khảo, giam giữ đến ngày 05-071963, chính quyền Ngô Ðình Diệm đưa ra Tòa xét xử, gồm có :
– 19 quân nhân hiện diện
– 17 quân nhân khiếm diện
– 35 thành viên các Ðoàn thể, Ðảng phái, Tôn giáo, Nhà văn…
Nhà văn cách mạng Nhất Linh Nguyễn Tường Tam đã tự tử để phản đối, không
chấp nhận ra Tòa, đã gây chấn động dư luận. Ðảo chánh là nguy hiểm đến tính
mạng, nếu thất bại, làm sao các Tướng lãnh có thể quên được !
Kết quả phán quyết của phiên Tòa ngày 05 tháng 07 năm 1963:
– 9 án từ hình, tịch thu tài sản
– 6 án khổ sai từ 10 năm đến 18 năm
– 7 án cấm cố từ 5 năm đến 7 năm
– 20 án cấm cố từ 5 năm đến 8 năm.
Vụ phi cơ thả bom tại Dinh Ðộc Lập ngày 27 tháng 02 năm 1962, tất cả thân
nhân, bạn bè liên hệ đến Trung úy Phạm Phú Quốc, Thiếu úy Nguyễn Văn Cử
đều bị tra khảo, bắt giam đến ngày 01 tháng 11 năm 1963 mới được ra tù.
Còn nhiều vụ bắt bớ, giam cầm, thủ tiêu những người đối lập, chống đối ôn hòa,
xây dựng đất nước như các Trí thức, nhóm Caravelle chẳng hạn…
Các vụ đàn áp biểu tình, bắt bớ, giam cầm các Sinh viên, Học sinh, Tăng, Ni,
Phật tử với hành động tấn công chùa chiền của Phật Giáo ngày 20 tháng 8 năm
1963.
Nhất là các nhân vật đã cộng tác với ông Diệm từ đầu và có công xây dựng,
đóng góp vào nền Cộng Hòa đều bị đối xử bất công mà còn bị bắt bớ, giam cầm
và một số khác bị thủ tiêu như đã trình bày ở phần trước.
Còn nhiều lý do thầm kín, khúc mắc khác…
Hơn thế nữa, trong chiến trường người quân nhân đã luôn nằm lòng câu : “Ta
không bắn địch, địch sẽ bắn ta” hoặc “Ta không tiêu diệt địch trước, địch sẽ tiêu
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diệt ta” hoặc “Bắn nhanh thì sống, bắn chậm thì chết”.
Trong cuộc đảo chánh ngày 01 tháng 11 năm 1963, các Tướng lãnh đã có nhiều
kinh nghiệm chiến trường, không thắng thì chết ! Có lẽ Tướng Tôn Thất Ðính là
người đã tham dự phiên họp mật với Cố vấn Ngô Ðình Nhu và Ðại tá Lê Quang
Tung, đã nghe được mật lệnh của ông Ngô Ðình Nhu:
“Nếu có vị Tướng nào muốn đảo chánh thiệt… phải bắt người đó treo cổ trên
đường Công Lý”.
* 2. Tướng Dương Văn Minh là Sĩ quan trong quân đội Pháp, người Nam Kỳ,
chẳng những không theo Tướng Nguyễn Văn Hinh chống lại ông Diệm, mà
ngượclại phò ông Diệm ngay từ buổi đầu.
Trong thời gian 1954-1955, Tướng Minh làm Tổng Trấn Sàigòn-Chợ Lớn, đã
giúp ông Diệm bẻ gẫy âm mưu đảo chánh của Tướng Nguyễn Văn Hinh cùng
các lực lượng võ trang của Bình Xuyên, Hòa Hảo…
Năm 1955, Ðại tá Dương Văn Minh, Tư Lệnh Chiến Dịch “Hoàng Diệu” đã
đánh đuổi và truy kích quân Bình Xuyên đến tận Rừng Sát.
Tiếp theo đó, Ðại tá Dương Văn Minh được vinh thăng Thiếu tướng và giữ chức
Tư Lệnh Chiến Dịch “Nguyễn Huệ” tại vùng Ðồng Tháp Mười để tảo thanh các
Lực lượng Bình Xuyên, Hòa Hảo và phá hủy các cơ sở nằm vùng của Việt
Cộng. Kể từ năm 1960, Tướng Minh không còn được trọng dụng nữa nên Ông
bất mãn trong âm thầm. Ðến năm 1963, Trung tá Lucien Conein, chuyên viên
đảo chánh của Hoa Kỳ, bắt được liên lạc với Tướng Dương Văn Minh, cho nên
âm mưu đảo chánh bắt đầu từ đó.
Sự bất mãn tạo nên lòng căm thù qua các hành động thất nhân tâm của chính
quyền Ngô Ðình Diệm.
Trung tướng Dương Văn Minh là người cầm đầu cuộc đảo chánh ngày 01 tháng
11 năm 1963. Bộ Tham Mưu gồm có các Tướng : Minh, Ðôn, Ðính, Khiêm,
Kim. Còn gọi là “Hội Ðồng Quân Nhân Cách Mạng” do Trung tướng
Dương Văn Minh làm Chủ tịch.
Tổng thống Ngô Ðình Diệm lại không muốn nói chuyện điện thoại với Trung
tướng Dương Văn Minh mà chỉ liên lạc nói chuyện với Tướng Ðôn, Tướng
Ðính và Tướng Khiêm. Tướng Minh vốn đã bất mãn chế độ, lại thêm ông Diệm
không liên lạc nói chuyện điện thoại với Ông. Do đó Tướng Minh có mặc cảm
(nghĩ rằng ông Diệm xem thường mình) nên tướng Minh tưởng ông Diệm, ông
Nhu còn ở trong Dinh Gia Long nên có ý định cho bắn Trọng Pháo và cho Phi
cơ oanh tạc Dinh Gia Long để tiêu diệt luôn cả Diệm, Nhu cùng Bộ Tham Mưu
trong Dinh Gia Long.
Ðến khi được tin ông Diệm, ông Nhu đã trốn thoát ra khỏi Dinh Gia Long.
Tướng Minh hốt hoảng, lo sợ, cảm thấy nguy hiểm cho tính mạng, nên ý nghĩ
giết ông Diệm, ông Nhu đã thúc đẩy ông có hành động.
Khi được tin ông Diệm, ông Nhu đang ở Nhà thờ Cha Tam, Chợ Lớn, Tướng
Minh vội vàng chỉ định một số Sĩ quan thân tín để thi hành công tác : “Ðào tận
gốc, trốc tận rễ, đã đánh rắn độc phải đánh nát đầu”.
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Nếu ông Diệm, ông Nhu vẫn ở lại Dinh Gia Long để nói chuyện với Tướng
Minh thì chưa chắc đã chết một cách thê thảm như đã xẩy ra !
* 3. Ðại úy Nguyễn Văn Nhung là một Sĩ quan hăng say với nhiệm vụ (bất cứ
nhiệm vụ gì), hơn nữa trước đây Ðại úy Nhung ở trong lực lượng Commando
của Pháp là đơn vị tác chiến, chuyên giết người không gớm tay. Với bản
chất tàn ác nên đã thi hành lệnh một cách vượt ngoài sự mong muốn của người
ra lệnh, không những dùng súng bắn mà còn dùng dao găm đâm vào người !
Hành động giết người của Ðại úy Nhung, thực sự là một việc mà các Tướng
lãnh cũng như tất cả những người tham gia cuộc đảo chánh muốn làm, điều này
được thấy rõ. Khi nghe tin Tổng thống Diệm, Cố vấn Nhu đã đi ra khỏi Dinh
Gia Long, tất cả các Tướng, Tá có mặt tại Bộ Tổng Tham Mưu đều biến
sắc (mặt mày tái xanh vì lo sợ đảo chánh bất thành !). Bởi vì họ biết, nếu phía
Tổng thống Diệm lật ngược lại được thế cờ như cuộc đảo chánh ngày 11 tháng
11 năm 1960 thì mạng sống của các Tướng, Tá cũng như những người tham gia
đảo chánh ngày 1 tháng 11 năm 1963, xem như chỉ mành treo chuông (tử
hình, tù) và còn liên hệ đến gia đình, thân nhân, bạn bè… (cha mẹ, vợ con, anh
chị em, bạn bè…) sẽ gặp đại họa.
Trong thâm tâm mọi người đều thấy lo sợ cho cuộc đảo chánh bất thành, nên
khi được tin ông Diệm, ông Nhu đã chết (không cần biết chết như thế nào ? có
người giết hay tự tử), tất cả mọi người tham gia đảo chánh, kể cả Tướng,
Tá Quân nhân các cấp khắp bốn Vùng Chiến Thuật đều thở phào nhẹ nhỏm,
xem như cuộc đảo chánh đã thành công.
Nhưng vì bản chất của những người có tâm địa bất chánh ”đạo đức giả” lại tỏ ra
thương tiếc, trốn tránh trách nhiệm nên đổ lỗi cho người khác.
Ðó là một hành vi thiếu lương thiện, hèn nhát, chạy trốn sự thật và tự dối với
lương tâm của chính mình.
* 4. Ðại úy Nguyễn Văn Nhung chỉ là nạn nhân, là con cờ của những âm mưu
đen tối. Nói cho rõ hơn Ðại úy Nhung chỉ là người “đâm thuê giết mướn” cho
các Tướng, Tá và các phe, phái có tham gia trong cuộc đảo chánh ngày 1 tháng
11 năm 1963. Ðại úy Nhung chỉ là người thi hành lệnh, không phải là người ra
lệnh giết ông Diệm, ông Nhu.
Chính Tướng Nguyễn Khánh, Tướng Trần Thiện Khiêm được vinh thăng Trung
tướng, kể cả Ðại tá Nguyễn Văn Thiệu cũng được thăng lên Thiếu tướng và còn
rất nhiều Tướng, Tá được thăng cấp trong dịp đảo chánh thành công ngày 1-111963. Thế mà khi cầm đầu cuộc chỉnh lý ngày 30-01-1964, lại bắt giam và giết
Ðại úy Nhung mới vừa được thăng cấp Thiếu tá chưa tròn 3 tháng.
Trong lúc đó Tướng Dương Văn Minh vẫn làm Quốc trưởng. Sau đó vì tranh
giành, nên Tướng Minh, Tướng Khánh, Tướng Khiêm gọi là “Tam Ðầu Chế”,
Lãnh đạo Quốc Gia. Thật là một điều phi lý, trơ trẽn, vô liêm sỉ !
Khách quan mà nói: “Chính nhờ hành động vô nhân đạo của Ðại úy Nhung mà
các Tướng, Tá mới có cơ may múa rối trên chính trường Miền Nam Việt Nam
sau khi ông Diệm và ông Nhu bị thảm sát !”
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Nhất là sau đó kế tiếp các Tướng Nguyễn Văn Thiệu, Nguyễn Cao Kỳ, Trần
Thiện Khiêm, Cao Văn Viên, Ðặng Văn Quang… leo lên tận chóp bu quyền lực
ở Miền Nam Việt Nam, tha hồ hưởng thụ, khuynh loát, thao túng chính trường
nhưng vì “bất tài” mà còn tham quyền cố vị nên đã đưa đẩy đất nước lọt vào tay
Quỷ Ðỏ Cộng Sản Bắc Việt vào ngày 30-04-1975.

Nguyễn Thuyên
Nguồn: https://minhtrietviet.net/nguyen-thuyen/
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