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Mùa xuân năm 1992, vào cuối tháng
3, gia đình tôi rời Việt Nam đi định
cư tại Hoa Kỳ theo diện đoàn tụ gia
đình do một người chị vợ di tản trước
biến cố 30-4-1975 vài ngày, có quốc
tịch Mỹ làm hồ sơ bảo lãnh từ hơn 10 năm trước. Một tháng trước đó, Tháng
2 năm 1992 tôi đã gặp chia tay với người bạn thân, một đảng viên cộng sản
chân chính, theo nghĩa đã ngay tình, thực tâm vào đảng, sống và hy sinh
chiến đấu cho lý tưởng cộng sản, để xây dựng một xã hội công bằng, nhân
ái, không còn cảnh người áp bức, bóc lột người: Xã hội chủ nghĩa (còn giai
cấp, nhưng định hướng giảm dần sự áp bức, bóc lột…) tiến tới “xã hội cộng
sản”viên mãn trong một “thế giới đại đồng” (không còn giai cấp, không còn
cảnh áp bức bóc lột người….) mà đỉnh cao là “Thiên Đường Cộng Sản” đem
đến hạnh phúc tuyệt vời cho mọi con người ngay trên trái đất.(không cần đợi
sau cái chết mới đến được chốn cực lạc theo niềm tin tôn giáo). Từ sau 304-1975 cho đến lúc gia đình tôi rời Việt Nam năm 1992, tôi vẫn thấy bạn tôi
biểu hiện theo chiều hướng như là “một đảng viên cộng sản chân chính”.
Nhưng kể từ sau lần chia tay năm 1992 đến nay, tôi thực sự không rõ bạn tôi
có còn là một đảng viên cộng sản chân chính nữa hay không. Nhưng về tâm
tính, tôi tin là nay Bạn tôi bề ngoài vẫn phải là một đảng viên cộng sản chân
chính, song bề trong chắc từ lâu đã “phản tỉnh” về mặt nhận thức qua hiện
thực khách quan.
Thế nhưng, trong cuộc gặp gỡ cuối cùng này, chúng tôi đã có một ước
hẹn: Nếu sau từ 15 đến 20 năm nữa: “Xã hội chủ nghĩa” được hiện thực tại
Việt Nam, tôi sẽ đem cả gia đình bao gồm vợ chồng, con cái trở về Việt
Nam sống và góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước tiến lên “xã

hội cộng sản”. Trái lại, nếu việc xây dựng “Xã hội chủ nghĩa” không thành,
thì cá nhân bạn tôi, sẽ cùng vợ và các con, nếu là đảng viên (tất nhiên rồi) sẽ
công khai ra khỏi Đảng, cần thiết thì sẽ đấu tranh chống lại Đảng, nếu Đảng
đi sai với lý tưởng cộng sản, làm hại cho dân tộc và đất nước.
Sở dĩ chúng tôi lấy thời gian 15 đến 20 năm để ước hẹn, là muốn dùng lại
thời gian mà Cố Tổng Bí thư Lê Duẩn của Đảng Cộng sản Việt Nam đã
khẳng định công khai trên khán đài lộ thiên được dựng lên trước cổng “Dinh
Độc Lập”(Dinh Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa trước đó, nay đổi thành
Dinh Thống Nhất), trong một cuộc Mít-tinh ăn mừng chiến thắng “Giải
phóng Miền Nam, thống nhất đất nước”(1976). Ông Lê Duẫn đã khẳng định
đại ý rằng: “Đảng ta là người tổ chức và lãnh đạo mọi thắng lợi của cách
mạng Việt Nam: Đánh thắng phát-xít Nhật,thực dân Pháp và nay đã đánh
thắng cả đế quốc Mỹ, tên đế quốc sừng sỏ hung hãn nhất của thời đại…thì
Đảng Ta nhất định sẽ xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa trong vòng từ
15 đến 20 năm nữa…”.
Thế nhưng, thật đáng tiếc, lời khẳng định của Ông Lê Duẩn 38 năm
trước đây (1976-2014), cũng như lời ước hẹn của bạn tôi 22 năm qua (19922014) thực tế đã không xẩy ra. Và vì vậy,hôm nay vào đầu xuân, tôi muốn
mượn bút thay lời,với tiêu đề “Thư xuân viết về và viết cho: Người bạn, một
đảng viên cộng sản chân chính”. Dưới tiêu đề này là hai câu thơ tức cảnh:
“Thư xuân một lá thay lời,
Ước hẹn xin gửi đến người bạn xưa”
,
I/- VIẾT VỀ NGƯỜI BẠN THÂN, MỘT ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN
CHÂN CHÍNH.
Chúng tôi trở thành bạn thân trong môi trường đại học ở Sài Gòn vào
những năm cuối thập niên 60.Tình bạn khởi đầu là sự tình cờ đầy cảm tính,
chỉ vì thấy khuôn mặt Bạn tôi hiền từ như một nhà tu nên tôi đã làm quen và
rồi trở nên thân thiết đến mức độ xưng hô mày tao với nhau.
Thế nhưng thật bất ngờ sau 30-4-1975 tôi mới biết bạn tôi lại là một
đảng viên cộng sản con nhà nòi, có cha tham gia “Mặt Trận Dân Tộc Giải
Phóng Miền Nam” ở cấp Trung ương Cục Miền Nam và sau đó có chân
trong Chính phủ Cách Mạnh Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Sở
dĩ có sự bất ngờ này là vì trong suốt những năm làm bạn chơi thân với
nhau,về mặt chính trị, luôn tỏ ra có chung lập trường quốc gia dân tộc dân
chủ với tôi. Bạn biết rõ tôi là người Công giáo gốc Bắc kỳ di cư lánh nạn
cộng sản sau Hiệp Định Genève chia đôi đất nước, nhưng vẫn kết thân với
tôi vì cảm tính hơn lý tính.Tôi cũng đã từng bầy tỏ khuynh hướng chống

cộng của mình và đôi lần kể với Bạn về chút kinh nghiệm tuổi thơ sống
trong “vùng tự do” của Việt Minh, phân biệt với “Vùng Tề” do Pháp kiểm
soát (tương tự như “Vùng giải phóng” của Việt cộng phân biệt với “Vùng
quốc gia” trong cuộc chiến tranh Quốc- Cộng 1954-1975). Chúng tôi cũng
có dịp tâm sự, đưa ra nhận thức, quan điểm về thực chất của cuộc chiến
tranh ở Miền Nam, vai trò công cụ của hai chính quyền ở Miền Bắc (cộng
sản) và Miền Nam (Quốc gia) trong chiến lược toàn cầu hình thành sau Thế
Chiến II của hai cực cường Mỹ -Nga (Chiến tranh ý thức hệ cộng sản chủ
nghĩa và tư bản chủ nghĩa diễn ra dưới hai hình thái: Chiến tranh lạnh nơi
các nước giầu, chiến tranh nóng nơi một số các nước nghèo như Việt Nam,
các nước Đông dương và chiến tranh giải phóng nơi các nước trong các
vùng nghèo đói ở Châu Á, Châu Mỹ Latin, Châu Phi…). Nhưng trong mỗi
dịp tâm sự như vậy, bạn tôi chỉ kiên nhẫn nghe,thỉnh thoảng đưa ra quan
điểm vô thưởng vô phạt như để cho tôi không bị cụt hứng, ít khi tranh luận
chống lại những nhận thức và quan diểm của tôi và chỉ tỏ ra hăng hái khi tôi
đề cập đến việc Mỹ vi phạm chủ quyền Việt Nam Cộng Hòa, các cuộc biểu
tình của thanh niên, sinh viên, học sinh “chống Mỹ- Thiệu-Kỳ- Khiêm” theo
chiều hướng này. Chính vì vậy mà mỗi khi bạn rủ tôi đi biểu tình “Chống
Mỹ vi phạm chủ quyền, chống độc tài,vi phạm các quyền dân sinh, dân chủ”
là tôi sẵn sàng đi theo ngay.(Sau này khi bị Việt cộng bắt về tội “Phản
động” vì tham gia việc thành lập và hoạt động trong Mặt Trận Nhân Quyền
Việt Nam” tôi đã viết trong bản tự khai về việc có tham gia một số các cuộc
biểu tình của sinh viên học sinh “Chống Mỹ Thiệu”, nhưng ghi rõ là hoàn
toàn tự phát cá nhân, không có ý thức ủng hộ “Cách mạng”, mà chỉ “Chống
Mỹ”vì Mỹ vi phạm chủ quyền Việt Nam và chống chính quyền Thiệu vì độc
tài, vi phạm dân chủ…).Ngay trong các cuộc biểu tình, tôi thấy bạn tôi cũng
như tôi không manh động, chỉ tham gia âm thầm như một người quan sát,
thường là ở hậu trường tiếp cứu, chăm sóc những người bị thương, nghẹt thở
vì trúng phi tiễn hay lựu đạn cay của cảnh sát dã chiến chống biểu tình.
Tôi nhớ một lần vào khoảng năm 1969, một cuộc biểu tình xuất phát từ
trường Đại Học Lâm-Nông-Súc, cạnh Đại học Dược Khoa và đối diện Đại
Học Văn Khoa Sài gòn nằm trên một khúc đường Cường Để (nay đổi thành
Tôn Đức Thắng thì phải), giới hạn hai đầu là Hồng Thập Tự và Thống Nhất
(nay là đường Lê Duẩn?).Hôm đó Luật sư Bùi Chánh Thời (chịu ảnh hưởng
của nhóm Nhà sư tranh đấu chùa Ấn Quang, đứng đầu là Thượng Tọa Thích
Trí Quang) đã thuyết trình một đề tài gì đó bài bác chính quyền Thiệu – Kỳ
mà tôi không còn nhớ rõ (dường như là về thuế kiệm ước song hành), với
nội dung khích động tạo cớ và khí thế cho sinh viên học sinh xuống đường
chống chính phủ.Sau bài thuyết trình này, những người tham gia biểu tình đã

hô to các khẩu hiệu “Chống Mỹ-Thiệu” rồi kéo ra đường căng biểu ngữ,rồi
dùng bom xăng, gậy gộc, gạch đá chống lại cảnh sát dã chiến chặn hai đầu
Hồng Thập Tự và Thống Nhất bắn phi tiễn và lựu đạn cay để ngăn chặn và
giải tán biểu tình.Tôi nhớ cuộc biểu tình hôm ấy có một xe Jeep của quận
đội Mỹ vô tình đi qua bị người biểu tình chặn đốt ngay tại ngã tư Hồng Thập
Tự, Cường Để gần Đài Truyền Hình Trung Ương số 9 Việt Nam. Sở dĩ tôi
nhớ rõ cuộc biểu tình này là vì có cuộc phỏng vấn sinh viên Huỳnh Tấn
Mẫm do một người bạn của tôi là anh NTQ (hiện ở Houston và cùng sinh
hoạt trong Câu Lạc Bộ Luật Khoa Việt Nam) lúc đó là Chủ bút báo Hiện
Diện của Tổng Liên Đoàn Sinh Viên Công Giáo Việt Nam (bao gồm sinh
viên Công giáo các viện Đại Học Sài gòn, Huế, Đà Lạt và Cần Thơ). Trước
đó, anh NTQ có nhờ tôi móc nối để có thể phỏng vấn sinh viên tranh đấu
Huỳnh Tấn Mẫm lúc đó mới được chính quyền thả ra khỏi tù dưới áp lực
của Mỹ và Tây phương.Tôi nhớ là Anh NTQ còn nói với tôi câu này“tớ sẽ
rất franc jeu”, theo tiếng Pháp có ý nghĩa là sẽ ghi lại cuộc phỏng vấn thẳng
thắn, trung thực và đăng tải toàn bộ không cắt xén…Tôi không quen biết
Huỳnh Tấn Mẫm nên đã nhờ bạn tôi móc nối và cuộc phỏng vấn đã thực
hiện trong giảng đường Trường Đại Học Nông –Lâm- Súc, sau khi Ls Thời
chấm dứt bài thuyết trình và ngoài đường đám biểu tình đã có xung đột với
cảnh sát dã chiến, một số sinh viên học sinh biểu tình bị thương vì trúng phi
tiễn, nghẹt thở vì hít phải lựu đạn cay đã được đưa vào sân và giảng đường
để săn sóc.
Sau này khi được biết bạn tôi là một đảng viên cộng sản con nhà nòi mà
tôi không hay biết có lẽ là vì bạn quá kín đáo và chừng mực trong hành động
và cách thức biểu lộ lập trường quan điểm chính trị với tôi. Nhưng có lẽ
cũng vì vai trò được huấn luyện phân công đấu tranh âm thầm trong lòng
địch của bạn tôi khác với những sinh viên tranh đấu bề nổi cùng thời như
Huỳnh Tấn Mẫm, Huỳnh Kim Báu, Nguyễn Đăng Trừng, Nguyễn Đăng
Liêm, Lê Hiếu Đằng, Nguyễn Trường Cổn…
Tôi chỉ thực sự biết bạn tôi được kết nạp từ lâu trong bí mật, trước 30-41875, sau khi thấy tên anh xuất hiện trong hệ thống đảng quyền ở Thành phố
Sài Gòn bị đổi tên thành Hồ Chí Minh.Từ đó bạn tôi lao mình vào công tác
xây dựng đảng và chính quyền cách mạng theo lý tưởng cộng sản mà anh đã
chọn và tiến lên như diều gặp gió. Tôi thì đến ghi danh xin được tiếp tục dậy
học tại Trường La San Hiền Vương nơi tôi có một số giờ dạy thêm sử địa,
công dân từ trước 30-4-1975, ngoài nghề chính là luật sư tập sự. Chúng tôi ít
gặp nhau và quả thực tôi cũng ngại không muốn gặp bạn, trừ khi tình cờ
trong công tác trạm chán nhau. Tỷ như một lần tôi đang học lớp chính trị hè
ở hội trường Lasan Tabert ở Sài Gòn, trong phái đoàn đảng bộ chính quyền
thành phố đến thăm lớp học có bạn tôi. Anh đã chủ động kiếm gặp tôi. Mặc

dầu bạn tôi cố tỏ ra thân mật nhưng tự nhiên cách xưng hô “mày, tao” biến
mất, được thay thế bằng tiếng “bạn” hay “ông” thế nào, có khỏe không, nay
công tác ở trường nào…Rõ ràng là giữa chúng tôi đã có một khoảng cách và
cung cách xử sự với nhau đã khác xưa. Trước kia bạn biết rõ tôi là người
chống cộng, tôi thì không biết bạn là người cộng sản, nên đã có một tình bạn
thân thiết. Ngày nay tôi và Bạn đều đã biết rõ nhau thì về mặt tâm lý khó mà
có cách cư xử khác được. Trong khi thực tế, sau 30-4-1975 tôi cũng bắt đầu
các hoạt động chống cộng mà bạn tôi không biết.Tôi đã hăng say công tác
giảng dậy, sinh hoạt giáo dục trong nhà trường để tạo vỏ bọc an toàn cho các
hoạt động bí mật chống chế độ của mình trong tổ chức Mặt Trận Nhân
Quyền Việt Nam (1977-1978)…(Sẽ trình bầy chi tiết trong một bài khác).
Tổ chức chống chế độ này đã bị công an Việt cộng gài người phá vỡ. Tôi bị
bắt bỏ tù vì tội “phản động”, không rõ sau đó bạn tôi có biết hay không. Một
đôi lần tôi nhận được quả thăm nuôi không phải là của thân nhân gia đình,
mà chỉ được cho biết là của một người bạn. Tôi chỉ đoán có thể đó là quà
của bạn tôi chăng? Sau khi ra tù ít lâu, vào một buổi tối bạn tôi đã đi xe
Honda tới thăm bất ngờ, trước khi ra về đưa cho tôi một phong bì và căn dặn
tôi về phải cẩn thận, “họ còn theo dõi mày đấy”.Tôi chưa kịp hỏi và từ chối
thì Bạn tôi đã vội ra về. Sau đó, mở phong bì ra xem thì thấy trong đó có
một số tiền kèm mảnh giấy nhỏ “Gọi là một chút ít, mong mày nhận cho.
Tao biết gia đình mày đang rất thiếu thôn. Tao rất thương mày Thắng ạ ”.Tôi
bồi hồi xúc động khi bạn đã dùng đại từ “mày, tao” xưng hô với tôi như
ngày nào. Đúng là ra tù về tôi rất cần tiền để lo sinh kế cho gia đình. Vì sau
3 năm tù tội trở về, ở nhà vợ tôi cùng với mẹ chồng 65 tuổi, một tay nuôi hai
đứa con thơ dại, đứa 3 tuổi, đứa 2 tuổi và một đứa con trong bụng, Honda, tủ
lạnh và những vật dụng gì trong nhà có thể bán được đều đã bán hết.Vì vậy,
thấy bạn có vẻ thực tâm muốn giúp tôi, lại thấy cách xưng hô thân thiết như
ngày nào, nên tôi cảm thấy ấm lòng, đã không tìm cách trả lại một số tiền
không lớn, những cũng đủ cho tôi khởi nghiệp bằng một xe bán nước sâm
bên lề đường….
Bẵng đi một thời gian khá lâu, tôi thì phải lo kiếm sống bằng đủ mọi
nghề: Bán nước sâm bên lề đường, bỏ thuốc lá cho các quán ăn và tủ thuốc
bán lẻ bên lề đường,làm tổ hợp sản xuất giò chả, bị truy nã bắt về tội trốn
thuế….Nhưng may cho tôi đã thoát được nhờ biết cách khiếu nại, kêu oan
vào đúng thời kỳ sau đổi mới (1987-1988). Trong khi vừa chạy trốn lệnh
truy nã, vừa làm đơn từ, khiếu nại, kêu oan đến các thẩm quyền cấp cao của
Đảng và Nhà nước, với sự hổ trợ của hai Đại biểu Quốc hội, tôi đã thành
công. Sự thành công này đã khiến một trong hai Đại biểu Quốc hội này (xin
tạm dấu tên) sau đó mời tôi làm cố vấn pháp luật cho đến ngày gia đình tôi
lên đường qua định cư tại Hoa Kỳ vào cuối Tháng 3 năm 1992. Trước khi đi,

vào tháng 2-1992, tôi đã đến gặp bạn tôi để chào từ biệt. Trong cuộc gặp gỡ
cuối cùng này, chúng tôi đã có lời ước hẹn như đã nói ở trên.
II/- VIẾT CHO NGƯỜI BẠN THÂN, MỘT ĐẢNG VIÊN CỘNG SẢN
CHÂN CHÍNH.
Bạn thân mến,
Thấm thoát mà đã hơn 20 năm xa cách kể từ khi chia tay nhau vào tháng
2 năm nào.Tháng 8 năm 2003 sau khi về quê nhà chôn cất Mẹ già xong, tôi
có đến nhà bạn, với ý định thăm bạn. Tiếc rằng đã không gặp vì một người
trong nhà cho hay là bạn đã chuyển về công tác tại trung ương ở Hà Nội.
Hôm nay ngày Tết đầu tiên của năm Giáp Ngọ rơi đúng vào Tháng 2
ngày 1 năm 2014, đã nhắc tôi nhớ đến bạn với lời ước hẹn năm nào.Một lần
nữa (lần đầu cũng vào ngày đầu xuân 2012), tôi viết và gửi lại thư xuân này
cho bạn.
Tôi đã nhắc lại ở phần trên những gì chúng ta đã ước hẹn khi hạn kỳ ước
hẹn dài nhất là 20 năm nay đã qua rồi.Nhưng tôi nhắc lại không có ý muốn
buộc bạn phải thực hiện những ước hẹn giữa chúng ta về những ước muốn
không thành. Nghĩa là cho đến nay sau hơn 20 năm ước hẹn (1992-2014)
công cuộc xây dựng “Xã Hội Chủ Nghĩa” đã không thành, nhưng tôi viết thư
này không phải để đòi “Bạn, Vợ con Bạn phải công khai xin ra khỏi Đảng,
cần thiết thì sẽ đấu tranh chống lại Đảng, nếu Đảng đi sai với lý tưởng cộng
sản, làm hại cho dân tộc và đất nước”.Vì điều này thực tế sẽ là mối hiểm
nguy cho cá nhân bạn, làm bạn khó xử,gây khó khăn cho cuộc sống của vợ
và các con bạn.
Vì những ước hẹn ấy dựa trên một nền tảng không tưởng đối với bạn (lý
tưởng cộng sản chủ nghĩa không thể và không bao giờ hiện thực được) và
cũng không thực tế đối với tôi (Vì cho dù bạn có xây dựng thành công xã hội
chủ nghĩa, làm sao tôi có thể bắt các con tôi từ bỏ đời sống ổn định tiện nghi
nơi một đất nước văn minh tiến bộ, giầu có bậc nhất, với một chế độ dân chủ
từng là ước mơ cho nhiều dân tộc hướng tới như Hoa Kỳ này để trở về nước
“Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa”dù có thành công về cơ bản như Liên Xô tiền
sụp đổ (1917-1991), họa chăng lúc đó chỉ có mình tôi thực hiện được ước
hẹn, còn vợ con tôi thì cũng không chắc theo tôi…).
Như thế là những ước hẹn của tôi và bạn đã vượt quá khả năng của
chúng ta rồi (lực bất tòng tâm), là chủ quan duy ý chí, nên dù cả hai chúng ta
đều có thành tâm thiện chí muốn thực hiện ước hẹn,song đã không thành với
bạn và cũng sẽ không thể thực hiện trọn vẹn lời hứa đối với Tôi.Tuy nhiên,
chúng ta vẫn có thể thực hiện ước hẹn theo một cách thế khác hơn, phù hợp
với thực tế và hiệu quả hơn.Tôi tin là một người từng trải và đầy kinh

nghiệm đấu tranh như Bạn ắt là có thể tự tìm ra và thực hiện một cách thế
khác hơn vừa an toàn cho cá nhân và gia đình, vừa đem lại lợi ích cho dân
tộc và đất nước.
Bạn thân mến,
Bạn đừng buồn và thất vọng hãy lạc quan tin tưởng ở tương lai tươi sáng
của dân tộc và đất nước sẽ đến và nhất định phải đến trong một tương lai
không xa. Tôi không phiền trách gì Bạn đâu mà hoàn toàn cảm thông với
Bạn, một đảng viên cộng sản chân chính như nhiều đảng viên cộng sản chân
chính khác trong “Phong trào thanh niên sinh viên học sinh tranh đấu chống
Mỹ -Thiệu” ngày ấy. Tất cả chỉ vì đã lầm lỡ nghe theo tuyên truyền lừa mỵ
của Việt cộng nên đã ngay tình, nhiệt tình đem bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ
hy sinh chiến đấu cho những mục tiêu giả tạo (Chống Mỹ cứu nước, giải
phóng dân tộc) và một chủ nghĩa ngọai lai không tưởng (Chủ nghĩa xã hội,
chủ nghĩa cộng sản không tưởng)mà thực tiễn đã trở thành tai họa cho nhân
dân, gây hậu quả nghiêm trọng toàn diện và di hại lâu dài cho dân tộc và đất
nước.
Tôi tin là giờ đây bạn cũng như những đảng viên cộng sản chân chính
như bạn đã thực sự “phản tỉnh” và đã biết phải làm gì và cần làm gì có lợi
nhất cho dân tộc và đất nước, để bù lại phần nào những hy sinh mất mát lớn
lao tuổi xuân đã bị lợi dụng một cách vô ích, chỉ có hại mà chắng có lợi gì
cho dân tộc và đất nước.
Nhân dịp đầu xuân Giáp Ngọ 2014, một lần nữa thân mến chúc bạn, hiền
thê và gia đình các cháu sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt mọi ước mơ
chung cũng như riêng tốt đẹp cho chính mình, cho dân tộc, cho đất nước và
cho Tổ Quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta
Hẹn gặp bạn vào Mùa Xuân năm 2015 ở Sài Gòn, tại chính nơi chúng ta
gặp nhau lần đầu đã ươm mầm dẫn đến tình bạn bất diệt giữa chúng ta.
Houston ngày 1 tháng 2 năm 2014
Mùng 1 Tết Giáp Ngọ
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản
ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.
Thiện Ý

Thiện Ý nguyên luật sư tại Sài Gòn trước 1975, hiện là Chủ tịch Câu Lạc bộ
Luật khoa Việt Nam ở Houston.




In
Ý kiến (39)
Chia sẻ:

Diễn đàn này đã đóng.
Trình bày ý kiến
Ý kiến
bởi: N.VN
17.02.2014 15:16
Chu Nghia XH. la moi viec nha nuoc lo cho dân ve moi mat. tu cuoc song
day du Con XHCNVN thi 40 nam roi ma cha duoc xcai
tro gi ca. Hay xoa so cai XHCNVN xau ho qua!!!
bởi: hoàng từ: vn
14.02.2014 09:33
Viết cũng tạm được nhưng dài dòng vưn tự quá. Muốn nói gì nên nói ngắn
gọn để người đọc đữ mất thời gian.
bởi: lehuuanh từ: dienban
14.02.2014 01:52
o tai dien ban cung co cau chuyen tuong tu thay ho dai la can bo cap cao
[can boxay dung nong thon] tren duong ra da nang xe thay bi vc ban no lop
nam tai cho du kich doi ban thay nhung trong do co mot can bo vc la hs cu
cua thay da xin dung ban vi do la thay cu cua toi nho do thay song den nam
2011 moi qua doi
bởi: Nguyễn Minh Thuận từ: Hóc Môn
12.02.2014 20:26
Làm sao tôi có thể gặp người viết bài này vào năm 2015 để trao đổi, tâm sự
và chia sẽ những ưu tư của người lớn lên trong hòa bình.
bởi: Một ngươì Việt
12.02.2014 11:23
Chuyện hay lắm, có thể trở thành một phần của lịch sử VN sau 1975, từ tình
cảm đến lý trí trong quan hệ giữa ngươì và người trong cáu xã hội khốn nạn

đó. Khốn nạn làm sao thì ai cũng hiểu. Điều đáng nói nhất là những ngươì
qúa u mê nghe theo lời CS dối đã không nhìn ra được sự lừa gạt ngay từ lúc
đầu mà đã dấn thân quên mình cho một tấn tuồng khốn nạn. Và sau khi tỉnh
ra lại qúa hèn nhát để lên tiếng chống lại cái trò lường gạt dân tộc đó. Nhìn
xem trong một triệu đảng viên, ngoại trừ những kẻ đang hưởng lơị lộc từ cái
đảng khốn kiếp đó, có mấy ai dám nói lên sự thật của trò lường gạt dân tộc
nầy?
bởi: Đồ Nghê từ: Houston Tx 77014
11.02.2014 18:45
Của Ba Loài.
Người Ba Thứ
LS Ơi !Như Rứa có đúng Không ?
Cu Ba - Pon Pót Bắc Hàn.
Đem So Các nước Việt Nam Hơn Nhiều.
bởi: Trần Huỳnh Thúc từ: Ở nhờ đất Hoa Kỳ
10.02.2014 04:05
Xin ông Thiện Ý hãy định nghĩa lại cái từ (cọng sản chân chính) đã là cọng
sản thì không thể chân chính chút nào cả ,vắt hết những giọt máu của những
người cọng sản chẳng có giọt nào là Quốc gia cả toàn là Phát-xít và Mác-xít
,ăn trộm và ăn cướp ,cái thằng bạn cọng sản của ông đó ,nó thấy ông tù đày
khó khăn khổ sở ,nó đến thăm cho ông ít tiền để sống tạm thì ông cho nó là
cọng sản chân chính sao ? đang khi chính nó là cái thằng cướp đọt hết tất cả
tài sản và quyền lợi của mọi người trong đó có ông !
bởi: lão khờ từ: cờhoa
09.02.2014 18:03
Ngày xưa ấy các bạn cũng như tôi,chúng ta là những thanh niên yêu tổ quốcdân tộc,đầy mộng mơ...và nhất là rất rất muốn làm một điều gì đó cho xứng
đáng "..có danh gì với núi sông".Nhưng nay thì hỏng rồi! Thời gian-TàisảnSanh mạng lương dân-Tương lai đất nước và dân tộc ViệtNam vì ai mà nông
nổi???!!!
bởi: Tâm từ: Hoa kỳ.
08.02.2014 22:51
Bài viết của ông Thiện ý khá dài để diễn tả về người bạn cộng sản chân
chính của ông,nhưng với tôi thì Cộng sản chẳng có ai chân chính cả; họ là
người dại khờ,bồng bột,cả tin bị lừa,khi đã biết bị lừa mà không đủ can đảm
thoát ra lại dung đủ mọi chiêu để bám vứu lấy đảng để mà xả thịt dân bằng

đủ mọi mánh lới.Chức lớn ăn lớn,nhỏ ăn nhỏ ;ăn từ trên xuống dưới,từ dưới
lên trên,phân bón ruộng còn không từ thì còn cái gì mà không đớp.
bởi: Q. phuong từ: VietNam
06.02.2014 20:57
Nam moi, chuc ong anh manh khoe. Lam an the nao ma khong ve tham Ban.
chuc ong anh dong gop nhieu hon lua cho VietNam
bởi: Dinh Tien từ: Viet Nam
06.02.2014 15:36
Có thể một mai kia người dân VN không dám nhìn lại giai đoạn (từ khi xuất
hiện Đảng Cộng Sản Việt Nam), giai đoạn có một không hai trong lich sử
VN. Vì lòng tham không đáy, quyền lợi một 'nhóm chấp bu CS' mà đem
danh dự của dân tộc, xương máu của nhân dân ra đùa giỡn.
Tất cả các Bác đều quá tham lam và sùng bái cá nhân chủ nghĩ. Bác Mao thì
có người nhìn nhận và cũng dám phê phán Bác nên TQ còn có công ăn việc
làm, nhưng lòng tham thì vẫn duy trì nên chưa biết kết cục. Còn Bác Hồ thì
'VN' cứ xem Bác như thánh không có gì sai ở Bác và cái gì cũng liên quan
đến Bác, Bác có mặt mọi lúc moi nơi nên Bác đâu 'đủ sức', nên con cháu
nghèo đói chạy ăn từng ngày là chuyện 'dễ hiểu'
bởi: vo danh
05.02.2014 06:03
Truoc het toi chuc mung ong da co duoc mot nguoi ban tot:
Trong mot ngan nguoi dan ong moi tim ra duoc mot nguoi ban tot... Mot
nguoi ban tot con qui hon ca anh em ruot ( do la loi phan cua mot Vua ).
Neu cho toi chon ban de ma quen, toi se chon ban cua ong , vi ong ay giong
nhu trong chuyen Luu Binh Duong Le.
Rieng ve phan ong , ong co day du tinh chat cua mot nguoi dan o Houston,
noi dung hon la cai tinh cua nhung nguoi tung lanh dao o day: cuc doan ,
nong noi , hieu chien.
Toi cung den TP do cung vao thoi diem gan nhu ong , va toi co duoc cai
may man la duoc tiep xuc voi nhung nguoi Viet tri thuc , thanh cong, co tai
lanh dao cong dong . Toi thay minh khong phu hop va bo ra di khong luyen
tiec, boi vi trong tri thuc cua toi, ho gia doi hon khi ho con o VN, ho muu
mo, gian xao hon mac du ho da qua giau, noi chung theo kieu noi cua mot
ong Tuong , ho la nhung ke dong phim tai gioi.
Trả lời
bởi: hen ng
06.02.2014 10:46

Dong y voi nhan xet cua vo danh, choi voi ban nhu ong nay thi ai la ban cua
ong ta thi phai can than.....nhung toi nghi chuyen nay co the la chuyen tuong
tuong
bởi: Người về từ cõi chết từ: Hoa Kỳ
04.02.2014 17:54
" Cọng sản chân chính " chữ chính và tà nó lồng quyện nhau như hình với
bóng nó luôn ẩn hiện trong một ý thức hệ ,kẻ bên nầy người bên kia chữ
CHÂN CHÍNH của người trí thức luôn bị lợi dụng . Mà người lợi dụng hết
tất cả mọi thành phần xã hội đó là Hồ Chí Minh ,Hồ chí Minh là tên cáo già
,là tên tội đồ của dân tộc và là một trong những tên tội đồ của nhân loại
.Chưa có một ngu xuẩn nào của nhân loại ngu xuẩn hơn NGU XUẨN Macxit chúng tốm thâu hết tất cả mọi sự sống của mọi người để tập trung về cho
một nhốm người là ĐẲNG CỌNG SẢN ngày nay cái đảng nâỳ đã bi. bánh
xe lịch sử nhân loại nghiền nát ,chỉ còn một vài viên sỏi nhỏ ở châu Á cũng
sắp bị nghiền nát thành bụi tro .Với tinh thần dân tộc và con người Chân
chính xin hãy kêu gọi bạn mình lạc đường hãy mau mau trở về với mẹ Việt
Nam cùng nhau may lại chiếc áo mẹ may cho con mẹ năm xưa !
bởi: Thanh
04.02.2014 12:59
Xin loi nguoi viet bai tren, co phai ong la Nguyen Van Thang, co mot thoi
gian day hoc truong Lasan Hien Vuong mon Cong Dan Giao Duc, nien khoa
1973 - 1974 hoac 1974 - 1975 va co lan di Phi Luat Tan lam luat su bien ho
khong? Neu khong phai thi toi xin loi vi da lam phien ong.
Trả lời
bởi: Danh từ: Phi luật Tân
12.02.2014 11:27
Ôi trời! sao ngài vô duyên qúa vậy? Nếu là bạn của tác gỉa thì ngài nên liên
lạc riêng. Còn nếu ngài là chó săn của CS thì ngài nên theo phong cách tác
nghiệp riêng, tức theo dõi, thiết lập hồ sơ, chờ cơ hội chộp cổ nếu có lệnh.
Còn nếu ngài chỉ là học trò của tác giả thì ngài qủa thật vô duyên tệ!
bởi: vc stroll từ: tp tên xác ướp
04.02.2014 12:55
Chú mình là đàn anh của Huỳnh Tấn Mẫm. Bây giờ đang thở dài với con
cháu:" Chú không phải là cộng sản". Cả đời đấu tranh cho kẻ xấu. Cuối đời
ngắm thành quả của mình mà tặt lưởi.
bởi: Listener 1

04.02.2014 11:12
"...nếu Đảng đi sai với lý tưởng cộng sản, làm hại cho dân tộc và đất nước."
Ông Thiện Ý à, chính ông cũng nghĩ là cộng sản đã có lần tốt hay sao? Thật
ra, ngay từ khi mới xuất hiện, cộng sản đã là một thế lực hắc ám. Tại Nga,
sau khi thành công năm 1917, chúng đã phạm ngay những tội ác tày đình,
rồi chính Lê Nin cũng chết một cách mờ ám. Quyền Lực liền chuyển qua
cho tên độc tài sắt máu Stalin, rồi hắn cũng chết một cách mờ ám. Và cứ thế
cộng sản Liên Xô lặn ngụp trong bạo lực cho đến ngày tan rã. Cộng Sản Tàu
còn tệ hơn thế nữa. Nó thành hình và quằn quại trong vũng máu với Mao
cho đến mãi gần đây, sau khi Mao chết thì chúng chuyển sang tư bản đỏ man
rợ! Trên khắp thế giới, có giai đoạn nào có cộng sản tốt không? Nói là có lúc
cộng sản đã tốt cũng giống như nói "Địa ngục cũng đã có thời kỳ thật là
thánh thiện"! Ôi, quả thật cái đầu óc con người vẫn vô minh, mù quáng làm
sao!
bởi: Ngọ
04.02.2014 10:16
Chẳng phải sinh viên, ngay cả các Thầy cũng từng xác nhân ở học đường
cấp Trung học của chế độ Sài Gòn là: Việt Nam chúng ta đang phải chọi lại
với 3 cường quốc: Nga, Tàu và Mỹ. Với hiện tại VN đã không còn lệ thuộc
Nga và Mỹ nữa, duy chỉ còn lại Tàu thôi. Đã đành bên cạnh cường quốc
láng giềng VN khó tránh khỏi sức ép cũng như VN từng ảnh hưởng đến hai
dân tộc Khơme và Lào, thế nhưng lề thói đó không còn là chân lý nữa. Việc
đòi hỏi quyền bình đẳng dân tộc là của tất cả mọi người ( tính chung giữa
dân tộc và nhân loại) Nếu giới lãnh đạo (bất kỳ quốc gia nào) xem nhẹ
quyền bình đẳng dân tộc, thể chế đó đã tự kết án rồi, chỉ chờ toàn dân thi
hành án mà thôi.
bởi: Phan Bảo Lâm từ: TpHCM
04.02.2014 06:20
Bạn của ông Thiên Ý là 1 người CS chân chính ? Người CS chân chính như
thế chiếm 99% trong đảng vào cái ngày 30/4/75. Đâu ra mà nhiều CS chân
chính thế ? Xem "Thép đã tôi thế đấy", ta thấy Pa-ven Cooc-sa-gin dám
chống đối lãnh đạo tham nhũng như thế nào và bị đối xử ra sao (dù anh có
huy chương chiến công đầy mình). Có bao nhiêu người CS như Pa-ven ?
Nhiều lắm là 1%. Những người còn lại ? Không đồng lõa với tội ác thì cũng
lựa chọn "im lặng là vàng". Chiến đấu chống kẻ địch dễ dàng hơn nhiều so
với chống lại đồng chí (biến chất) của mình.
1 đảng viên cựu chiến binh từng nói vui với tôi (cách nay gần 20 năm),
"cuộc đời nó thế cậu ạ, lương khô luôn phát từ trên xuống còn cuốc xẻng bao

giờ cũng phát từ dưới lên". Trong Hội cựu chiến binh cũng có nhiều người
ngêu ngao đọc những bài thơ "con cóc" đại loại như :
Đảng là mẹ, Bác là cha
Từ khi Bác mất đảng ta góa chồng
Sinh ra 1 lũ con rồng
Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều
Giải nghĩa 2 chữ Cộng Sản. Là tập trung tư bản vào nhà nước và phân phối
thu nhập công bằng. Vậy, có thể vừa làm CS vừa tham nhũng ? Đã tham
nhũng thì làm gì có phân phối thu nhập công bằng, vậy là mất đi chữ Cộng
còn mỗi chữ Sản mà thôi.
Giải nghĩa Chủ Nghĩa Xã Hội. Là xã hội do người dân làm chủ, tức là xã
hội dân chủ. Còn bóc lột, bất công, đấu tranh giai cấp gì gì đấy sẽ do người
dân lên tiếng và sửa đổi nó bằng trình tự pháp lý, khỏi cần phải giải thích
rườm rà. Vậy, có thể vừa tham nhũng vừa xây dựng CNXH ? Cho thằng dân
làm chủ để nó tố cáo và "xử lý" tham nhũng à ? Bởi vậy, đàn áp biểu tình
đòi dân chủ là chuyện đương nhiên của chế độ này.
Vậy, ĐCSVN hiện nay có còn đảng viên chân chính không ? Chắc chắn là
không. Chỉ có 1% "tham nhũng" và 99% hoặc là đồng lõa với tội ác hoặc là
"im lặng là vàng". Làm CS mà không biết đấu tranh chống lại cái xấu cái ác,
chỉ biết cúc cung "tuân thủ kỷ luật tổ chức" thì đó không phải là CS chân
chính.
Cho nên mới nói, lý tưởng CS dù hay dù tốt bao nhiêu cũng phải do con
người thực hiện. Không có CS chân chính thì lý tưởng ấy thực hiện kiểu gì ?
Muốn xây dựng CNXH thì phải có con người XHCN. Muốn có con người
XHCN thì phải giáo dục công dân từ thời thơ ấu về các quyền tự do dân chủ.
Quyền tự do dân chủ không có, lấy cái quái gì mà giáo dục ?
Cho nên, ĐCSVN hiện nay đã chệch xa lý tưởng CS, chưa nói là quay
ngoắt 180 độ. Cái gì gọi là "diễn biến hòa bình" ? Là cách thức, biện pháp,
môi trường, hoàn cảnh làm cho đảng viên "biến chất". Như vậy, mở cửa kinh
tế, hòa nhập cộng đồng TG tức là đã "tự giác" tham gia vào quá trình diễn
biến hòa bình rồi. Làm thế nào để chống "diễn biến hòa bình" ? A, đây mới
là mấu chốt của vấn đề.
Có 2 lựa chọn. 1 là cắt bỏ ung nhọt, thằng nào biến chất, chém. 2 là bảo vệ
đảng viên, thằng nào tố cáo tham nhũng, chém. Đảng lựa chọn cách thứ 2,
nỡ lòng nào mà chém đồng chí của mình chứ. Kết quả, tham nhũng lan tràn
trong nội bộ ĐCS và con đường XHCN cùng với lý tưởng CS trở thành mục
tiêu ....xa vời.
Kết luận, đã tham nhũng thì không còn là CS nữa. Đã không phải là CS thì
xin đừng nhân danh CS mà tội cho những người đã ngã xuống vì nền độc lập
thống nhất đất nước. Chúng tôi không chấp nhận 1 chế độ xã hội không có

lý tưởng. Đã từ bỏ lý tưởng CS thì còn rất nhiều lý tưởng khác cũng tiến bộ
không kém. Cho nên, xin mởi các vị "ngụy" CS "xuống", đất nước và nhân
dân không cần các vị.
Đảng phái chính trị nói chung không phải là 1 phần cấu thành nhà nước,
cho nên, 1 nhà nước không có đảng phái thì càng tốt. Đại biểu quốc hội đại
diện cho cử tri, không đại diện cho ai khác. Thằng nào muốn lũng đoạn
chính trị phải bỏ tiền ra "mua" ít nhất 1 nửa số đại biểu quốc hội. Có là tỷ
phú cũng phải sạt nghiệp vì thằng bị "mua" chỉ tồn tại được 1 nhiệm kỳ
trước khi bị cử tri cho "xuống".
Đầu thế kỷ 20 có nhiều tư tưởng chính trị khác nhau (cộng sản, xã hội dân
chủ, bảo hoàng, dân tộc cực đoan), bây giờ trên TG chỉ còn 1 trào lưu duy
nhất là XHDC, chả lẽ phải lập ra 2 cái đảng giống nhau có tên gọi khác nhau
để cho nó "đa đảng" à ?
Trả lời
bởi: Thiếu Jia
06.02.2014 00:22
Bác Lâm ơi, anh changhiu tiết lộ "Đảng gồm những chiến sỹ cách mạng
chân chính, nhưng cũng còn gồm cả bọn cơ hội lợi dụng Đảng để tiến thân.
Thời đại ngày nay Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều! " thế thì may ra chỉ
có 1/1000 CS còn đi dép râu thôi ! Tất cả đã tập trung hết trên các đài liệt sĩ
chống Mỹ nguỵ do ....tập đoàn Lý Thông quản lý .
Trả lời
bởi: Thiếu Jia
05.02.2014 01:00
Bài viết của bác rất đáng đọc để tiến bộ, cho dù vẫn thấy cái gì đấy thật đắng
cay .
Trả lời
bởi: cuoichanchinh từ: vungluabip
04.02.2014 22:58
Trong thưc-tế ngươi ta không thấy " CS chân chính". Đã CS thì không chân
chính, đã chân chính ( ngay thẳng ) thì không CS. Đối với người CS ,: cái gì
có "lợi" cho ta thì ta làm,....., ngay cả lừa dối, bịp bợm, phản-trắc, vô nhân
đạo...., Cái gì có hại cho ta thì nhất quyết không làm.! ngay cả tình nghĩa cha
con, vợ chồng, tình bạn......... cũng phải dứt khoát căt đứt !..... *(thưc tế đã
chứng minh !)
Nói " CS chân chính " là hoàn toàn Không-có. Hay chỉ-có trong phạm-trù
ngôn-ngữ-công-sản mà thôi !
Nói đến "CUỘI" người ta nghĩ ngay đó là thằng-nói-dối, nhưng nhưng có
thể "cuôi" lại bao hàm một bản- chất- ngay- thẳng nhất, chân chính nhất !

...Ngay đến một kẻ ngu-nhất- thế- gian- này cũng hiểu Nó,và cười với Nó ! ..
Chứ có ai KHÓC vì CUÔI đâu ???.... Nó chưa bao giờ lừa bip ai cả !!!
bởi: Sinh Viên
04.02.2014 04:57
Chính quyền Sài Gòn sụp đổ cũng vì những "hoạt động tranh đấu" vớ vẫn
của mấy ông nầy. Khi nhận ra một chế độ "bánh vẽ" thì đã muộn, hoặc là
cuối
đời
như
Lê
Hiếu
Đằng
mới
thấy.
Được sống trong một chế độ thực sự dân chủ mà không biết...
Giá mà quay trở lại được những ngày xưa nhỉ?
bởi: Phạm quốc Việt từ: miền trrung sỏi đá V N
04.02.2014 02:21
Bài viết này khá hay,cảm động nữa. Nhưng bạn Thiện.Ý ạ, dân tộc Việt bị
cộng sản lừa nhiều lắm đó.Miền bắc thì bị ép buộc dã man không nói gì, còn
miền nam bị lừa phỉnh ghê lắm.Những kẻ trốn quân dịch, tự phá hoại thân
thể để khỏi đi lính, những kẻ tiếp tế ngầm cho cộng sản trước năm 1975 vv
giờ đây tất cả đều hhoois lỗi, họ cũng không ngờ rằng bản thân mình đã góp
phần nuôi dưỡng cái ác, kiến tạo cho cái ác trưởng thành. tuy đã muộn màng
nhưng ai cũng thấy rõ bộ mặt thật của cộng sản. Cộng sản đích thị là một lũ
ác nhân mù quáng.
bởi: L/s Cẩm Vân từ: Sydney
03.02.2014 22:50
@L/s Thiện Ý With all due respect tôi nghĩ rằng người bạn của ông là người
chân chính nhưng lỡ lầm mà tin cộng sản chứ ông ấy không phải là " người
cộng sản chân chính " ...Làm gì có người cộng sản chân chính bằng xương
bằng thịt trước mắt chúng ta ??? Bởi vì cái gọi là " chủ nghĩa cộng sản " chỉ
là sản phẩm của tưởng tượng, đó là ảo tưởng chứ HOÀN TOÀN KHÔNG
PHẢI LÀ LÝ TƯỞNG !!!
Như thế " người cộng sản chân chính " là CON NGƯỜI ẢO theo trí tưởng
tượng của chúng ta. Trân trọng kính chào luật sư.
Trả lời
bởi: Dân ngu từ: KH
04.02.2014 22:26
Suy luận và kết luận của bạn rất chính xác. Tôi chắc chắn rằng bạn hiểu rất
rõ về CNCS.

bởi: tranthuan từ: vn
03.02.2014 21:00
Tôi cũng là sinh viên Trường Luật Sàigòn ,cũng từng theo các bậc đàn
anh chống Bất công chế độ sàigòn nhưng khi chạm mặt sống chung với các
chú các bác Đảng viên cao cấp rất trung thực ,gản dị và gần gủi ,đầy tình
người ...lại dạy tôi báo cáo láo cho vừa lòng Cấp , ..anh nông dân nam bộ
chất phác mà LÁO thì ai mà không tin ...buồn quá !tôi trở về nghiên cứu
Phật học ,trở về với chính mình Ngộ ra chỉ có tình thương và TRÍ tuệ ,làm
chủ vọng tâm tham sân si mới là con đường vượt lên giới hạn thương và
ghét ,cộng sản và tư bản ,hòa đồng với muôn loài. Y như lời Mẹ từng dạy tôi
:của vua thua của Phật
Trả lời
bởi: Huynh Van từ: Sai Gon
04.02.2014 10:51
Rất đồng cảm với bạn. Chế độ nào cũng có bất công, tham nhũng. Tôi cũng
đã từng là sinh viên Văn khoa SG và đã từng chống lại những bất công, đàn
áp tôn giáo và bị chi phối bởi người Mỹ của CP Sài Gòn. Đến nay, chế độ
mới của CS cũng lắm bất công, tham nhũng và nhiều khó khăn cho dân
nghèo nhưng nếu hỏi tôi có muốn trở lại như chế độ SG trước 75 thì tôi cũng
chẳng mặn mòi gì: lại đảo chánh liên tục như thời Nguyễn Khánh, NVT,
tranh giành quyền lợi của các tướng lãnh và kg chừng lại mất nước sớm vì
kg là lực lượng đoàn kết dân tộc được (cứ nhìn các tổ chức dân chủ hải
ngoại là biết). Chúng ta chỉ cầu mong giới trẻ với kiến thức học hỏi từ những
cái hay cái đẹp ở NN và kg còn định kiến thì nước Việt sẽ tươi sáng hơn
chăng?
Trả lời
bởi: Vô danh
05.02.2014 01:13
Xạo ! Ta dân chủ , tư do thế này còn không cho chống TQ xâm lược, thế mà
thời ngụy các bác đa được cho làm sinh viên mà còn cho chống bất công,
đàn áp tôn giáo vui thế . Nếu giờ cũng được thế thì .....sớm muộn cũng đổ
kềnh.
Trả lời
bởi: Thiếu Jia
05.02.2014 00:28
Che độ nào cũng có bất công, tham nhũng . Nhưng đảo chánh chế độ ta gọi
là ngụy thì được, còn đảo chánh băng đảng hại dân thì đừng ! Có cải tạo
được dân VN ngu như thế con cháu các bác ấy mới ....ổn đinh .
Trả lời
bởi: huemai từ: USA

04.02.2014 17:21
Thưa ông, đối với tôi thì những năm tháng sống dưới chế độ VNCH là
những năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Chế độ nào cũng có bất công,
tham nhũng, nhưng cuộc sống của người dân miền Nam trước năm 1975 rất
hạnh phúc, mọi người ít ra cũng đủ cơm ăn, áo mặc, có đạo đức và niềm tin
vào lòng người. Chúng tôi đến trường, được dạy về công dân giáo dục,
những bài giảng về lịch sử VN để hãnh diện và cố gắng trở thành người
công dân tốt. Nhìn ra chung quanh, cha mẹ, làng giềng, người xa lạ ngoài
đường phần lớn đều là người tử tế, có thể tin được. Tội ác, tệ nạn xã hội tuy
có nhưng không nhiều; tôi chỉ nhớ được 1 vụ tạt axít vũ nữ Cẩm Nhung nổi
tiếng, được bàn tán xôn xao thời bấy giờ; so với ngày nay ở VN, bao nhiêu
vụ tạt axít mỗi năm hay cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em giết nhau như
cơm bữa? Hiện nay, đang sống ở Hoa Kỳ, một xã hội văn minh, tự do, vật
chất phủ phê, nhưng tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được sống trở lại những
năm tháng trước 1975 tại miền Nam, cái thuở mà mỗi năm chỉ được cha mẹ
may cho vài bộ quần áo mới chỉ vì các bộ cũ mặc không vừa, cái thuở mà cả
nhà 10 người chia nhau vài lạng thịt hay chỉ được ăn thịt gà mỗi khi Tết đến
hay nhà có giỗ. Lúc đó cuộc sống gia đình tôi chỉ hơn mức nghèo một chút
nhưng sao tôi cảm thấy vô cùng bình an, hạnh phúc và sung sướng. Cuộc
sống an bình đó đã bị bọn CS Bắc Việt phá tan tành khi chúng nhân danh
"giải phóng" để xâm lăng miền Nam theo lệnh của Liên Xô và Tàu Cộng,
tiếp theo là sự can thiệp của Hoa Kỳ, và cuối cùng là việc bán đứng VNCH
để đổi lấy thị trường khổng lồ Trung hoa lục địa. Tàu cộng ngày nay đã và
đang trở thành mối đe dọa kinh khiếp nhất về mọi mặt cho người dân trên
toàn thế giới, không hiểu Hoa Kỳ có bao giờ hối tiếc về quyết định năm xưa
của mình? Tuy nhiên có điều chắc chắn là người dân VN đã phải trả cái giá
quá đắt cho thân phận nhược tiểu và sự ra đời không ai mong đợi của đảng
CSVN.
Trả lời
bởi: tránh né trách nhiệm !
04.02.2014 09:39
Điều làm tôi thất vọng nhất là các bậc đàn anh , cha chú đã từng góp phần
phá hoại miền Nam , giúp cs 1 tay thôn tính trọn miền Nam , cái ông "chưa
thiện ý lắm " thì cho là lý tuởng , ông thì dựa vào cửa Phật mà xoa tay lấp
liếm,, quên đi ,,,,,cả hai ông đã trả nợ được gì cho miền Nam ? .
Trả lời
bởi: lenga từ: my
10.02.2014 08:52
cam on, ban da noi thay toi.
Trả lời

bởi: Vô danh từ: KH
04.02.2014 22:21
Thông cảm đi bạn. Họ cũng chỉ là nạn nhân của sự tuyên truyền dối trá của
Bác và đảng trong âm mưu nhuộm đỏ Miền Nam của quan thầy cộng sản.
Mấy ai có dũng khí nhận sai lầm của mình, mặc dù trong tâm cực kỳ ân hận.
bởi: Vô danh
03.02.2014 19:32
Câu chuyện bạn nhắc lại bao kỉ niệm, của một miền Nam hổn lọan và đói
nghèo sau cuộc chiến. Hãy lên tiếng, hãy đóng góp, đừng nghĩ tiếng nói
mình
sẽ
vào
hư
không.
Thế giới hiện đại hóa nhanh, mỗi người đều có thể là người lính trong mặt
trận tư tưởng để thay đổi đường hướng quốc gia theo chiều hướng có lợi cho
dân tộc. Mỗi nhát gõ là một viên đạn, mỗi bàn phím là một khẩu pháo, và
đích đến là những lỗ tai đã bị viêm nhiễm từ lâu bởi xú uế của bạo lực và dối
trá.
Diễn đàn ngày càng có nhiều bài đọc hay, và mọi người nên đóng góp tùy
theo khả năng của mình. Không phải chỉ là nội dung, nhưng chính là tâm
tình của người viết mới là quan trọng. Ngọn sóng lớn sẽ bắt đầu bằng những
gợn sóng rất nhỏ, và mỗi chúng ta đều có thể góp phần vào trong công cuộc
thay đổi nhận thức của cả dân tộc.
Mỗi khi trầm ngâm trong những sung sướng vật chất mình được thụ
hưởng ở xứ người, chúng ta ai cũng tự hỏi: sao dân tộc mình nhiều tài năng
và thiên nhiên ưu đãi vẫn chìm mãi trong trầm luân? Bao giờ ta lại được về?
Bao giờ đây sẽ là mùa xuân thật của dân tộc? Hy vọng ngày đó không xa,
nếu mọi người đều góp sức.
Năm giáp ngọ lại về, sẽ không phải là năm cây dân chủ sẽ phải ngáp gió.
Ngựa đã hí vang, sa trường đã vang vó ngựa, những chú ngựa từ bốn
phương trời của thế giới sẽ cùng phi về chốn cũ, đá văng bạo quyền và bất
công. Để cái nôi xưa trở lại cảnh thanh bình năm nao, và bao chú ngựa đang
trong tù túng, có thể cùng thanh thảnh gặm cỏ trên cánh đồng quê mẹ một
cách bình đẳng. Xuân về, xin cầu chúc anh chị cô chú một năm mới, sức
khỏe mới, niềm tin mới và thắng lợi mới.
Xuân này hơn hẳn những xuân qua.
Ngựa hí vang xa, nguyên cả bầy.
Chuồng kia run rẫy trong chiều gió.
Đợi ngày mở cửa, chúng ông đi.
bởi: hen ng từ: us

03.02.2014 15:11
Hồi trước bạn ông sau 75 đả im lặng không hại ông lại còn 1 lần giúp đỏ,
bây giờ ông khai ra rồi viết báo coi như là ông đả giết bạn ông Ý Thiện ơi
(nếu chuyện này có thật)
Trả lời
bởi: csVN do cho từ: Vietnam
04.02.2014 08:46
Gui hen ng tu us,
Nghe giong dieu cua ban toi doan chac ban la con chau cua nguoi ban ong
Thien Y. Chi chua toi 2 dong ma ban da ke cong den 2 lan. Day dung la
giong dieu cua csVN. Cong cua csVN la cuop chinh quyen sau do la cuop
dat va cuop mo hoi xuong mau cua dong bao va dong chi cua chung
Trả lời
bởi: Nguyen Tran từ: Viet nam
11.02.2014 11:06
Ông hen ng nói cũng đúng đó. Ông bạn của ô. Thiện Ý sẽ tiêu vì bài viết
náy.

