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Tạp ghi 

Cộng Sản Việt Nam “Ngậm Bồ Hòn” 

 
Việt cộng “con”, được thành phần tập kết ra Bắc “cài” lại – hoặc “cấy giống” trong người đàn bà miền Nam – để trở thành bọn 

khủng bố miền Nam Việt Nam. 

ĐIỆP MỸ LINH 

Thời gian gần đây, những biến động kinh hoàng, những cuộc thảm sát đầy man rợ và 

những cái chết tức tưởi xảy ra liên tục trên toàn nước Mỹ khơi dậy trong hồn tôi nỗi hãi 

hùng do Việt cộng – danh từ người miền Nam dùng để gọi tắt bốn chữ Việt Minh, cộng 

sản – gây ra tại miền Nam Việt Nam, sau hiệp định chia đôi nước Việt, ngày 20/7/1954! 

Thời điểm đất nước chia đôi, tôi còn bé, chưa hiểu biết nhiều, chỉ thích đàn, hát. Mỗi 

khi bưng nước trà mời các Chú, Bác – bạn của Ba tôi, thường đến nhà bàn chuyện chính 

trị, thời sự với Ba tôi vào mỗi tối – tôi thường lắng nghe. Ba tôi viết cho báo Đuốc 

Thiên, Tin Sáng, Tia Sáng và mua báo hằng ngày (gọi là nhật trình); sau khi Ba tôi đọc 

xong, tôi đọc. 

Nhờ thích văn chương, chữ nghĩa, tính tò mò, nghe lén, đọc báo “ké” và cũng nhờ được 

Ba tôi giải thích cặn kẻ, tôi hiểu rằng: Hậu quả do hành động khủng bố của Việt cộng 

tại miền Nam Việt Nam tạo nên cũng không khác chi những tan thương, thảm khốc, 

điêu tàn và đổ nát toàn diện do Việt Minh – tiền thân của csVN – thực hiện mà tôi đã 

thấy trong thời kỳ Ba tôi theo kháng chiến chống Tây; vì khủng bố là chính sách của 

csVN! 

Nhiều chi tiết trong thời Ba tôi theo kháng chiến chống Tây tôi đã viết rồi; xin miễn lập 

lại. Tôi chỉ xin trích hai câu hát biểu lộ được tất cả tinh thần, chủ tâm và hành động của 

Việt Minh trong ca khúc Đường Về Quê, được Phạm Duy sáng tác vào thời Ông theo 

kháng chống Tây, để độc giả có thể nhận ra thảm trạng của hai chiến dịch “Tiêu thổ 
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kháng chiến” và “Bần cùng hóa nhân dân” do Việt Minh chủ xướng và triệt để thực 

hành trong “vùng giải phóng” (chữ của Việt Minh) như thế nào: 

“... Lúc phá hết phố phường biệt ly đời gấm hoa 

Người vui đời áo nâu quên hết u sầu!..” 

Sau khi nhận ra Việt Minh chỉ là những thành phần dốt nát, rất “say” máu, chỉ cuồng 

điên tìm công danh bằng bạo lực, Ba tôi từ bỏ kháng chiến, đưa gia đình trốn về Nha 

Trang.  

Sống tại Nha Trang được một thời gian, tôi lại thấy/biết nhiều cuộc khủng bố rùng rợn 

xảy ra tại Nha Trang và các vùng phụ cận. Ba tôi giải thích chính Việt cộng thực hiện 

những cuộc khủng bố đó. Báo chí giải thích rằng: Việt cộng là “sản phẩm” của thành 

phần tập kết ra Bắc “cài” lại. Những người tập kết cũng lưu lại rất nhiều “hạc giống đỏ” 

trong người của nhiều thiếu nữ và thiếu phụ miền Nam.  

Chỉ sau hơn 10 năm, những “hạc giống đỏ” trở thành không biết bao nhiêu “anh hùng 

nhí”, “anh hùng gái” và Việt cộng “con”, tham gia rất đắc lực vào công cuộc phá hoại 

miền Nam. 

Sự phá hoại thông dụng nhất vào thời đó là: Đắp mô, đặt mìn tại các khúc quanh trên 

đèo Cả và đèo Rù Rì (phía Bắc Nha Trang) và Suối Dầu, Diên Khánh, Cam Lâm (phía 

Nam Nha Trang) để xe đò đụng phải, mìn nổ, gây thương vong; thảy lựu đạn vào những 

chốn đông người như chợ, những nơi trình diễn văn nghệ và những buổi biểu tình tại 

Ty Thông Tin; thảy lưu đạn vào cửa rạp xi-nê lúc hết phim, mọi người vừa ra khỏi rạp, 

v.v. 

Thời điểm 1954, Mỹ chưa hiện diện tại miền Nam Việt Nam; do đó, mọi di chuyển – 

cả dân sự lẫn quân sự – đều bằng xe đò hoặc xe lửa. Không biết Việt cộng đã cưỡng 

bức bao nhiêu thanh niên, thiếu nữ trên những chuyến xe đò hoặc xe lửa đi theo Việt 

cộng; nhưng số quân nhân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH) trên các chuyến xe lửa, xe đò 

bị Việt cộng giết thì không ai có thể ghi nhận được!  

Sau khi quá nhiều quân nhân mặc quân phục khi di chuyển bằng xe đò, xe lửa bị Việt 

cộng sát hại, tất cả quân nhân được chỉ thị: Mặc đồ dân sự khi di chuyển, quân phục 

giấu kỷ trong hành lý.  

Thế là Việt cộng dùng chiến thuật tinh vi hơn: Chọn những địa điểm hẻo lánh, chận xe 

đò, xe lửa lại, bắt đàn ông xuống xe. Trong khi mọi người đều hoang mang, lo sợ, bất 

ngờ một tiếng hô “nghiêm!” vang lên thật lớn. Phản xạ tự nhiên của quân nhân, ai là 

lính đều đứng thẳng, cụp hai chân, ưởn ngực, mặt ngẩn cao; thế là Việt cộng nhận ra, 
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“lùa” những người này vào rừng; có khi Việt cộng bắn hoặc dùng mã tấu, chặt đầu 

những quân nhân mặc đồ dân sự này, ngay tại chỗ! 

Trên đây chỉ là những khủng bố Việt cộng thực hiện tại Nha Trang – quê Nội của tôi, 

nên tôi nhớ rõ –  những khủng bố các nơi khác tôi không nhớ được. 

Ngay sau khi cưỡng chiếm được miền Nam Việt Nam –30/4/1975 – Mặt Trận Dân Tộc 

Giải Phóng Miền Nam (MTDTGPMN) bị csVN “đá” khỏi tổ chức “liên minh chính trị” 

của csVN liền! 

Kể từ khi MTDTGPMN không còn nữa, mọi cuộc khủng bố, giết hại dân lành do Việt 

cộng gây ra trước kia, đều được csVN “trút” hết cho MTDTGPMN bằng những bài 

tuyên truyền trên radio, báo chí, TV, internet, v.v... Chủ tâm của csVN là muốn thế hệ 

trẻ Việt Nam nhầm, tưởng rằng MTDTGPMN chính là Việt cộng – chuyên  khủng bố, 

giết hại dân lành – chứ không phải csVN đã thực hiện những hành động tàn ác, hèn hạ 

đó!  

Từ ngày ông Hồ Chí Minh thành lập đảng csVN cho đến nay, không ai có thể ghi nhận 

được người csVN đã thực hiện bao nhiêu tội ác đối với toàn thể dân tộc Việt Nam; rồi 

cũng chính người csVN cho thuộc cấp xóa lịch sử để chạy tội đối với Tổ Quốc và các 

thế hệ trẻ! 

Vì lịch sử không còn trung thực, sau này, các thế hệ trẻ Việt Nam sẽ nghĩ rằng người 

csVN – kẻ từng tịch thu tài sản, ruộng đất của Ông Bà, Cha Mẹ; giết chết hoặc nhốt tù 

Cha, anh và em trai rồi đuổi Mẹ và chị em gái của chúng ta đi kinh tế mới sống đời du 

mục – là anh hùng! 

Bằng cớ csVN bôi xóa lịch sử là: (1) Tại Việt Nam, csVN cấm đề cập đến danh từ “Việt 

cộng”. (2) Năm 1968, csVN xâm phạm Hiệp Định ngưng bắn, thảm sát khoảng sáu 

ngàn người dân ở Huế; thế mà csVN viết trên Wikipidia rằng “toàn dân vùng dậy”! 

CsVN cũng xâm phạm Hiệp Định đình chiến năm 1972, đưa đến “hòa đàm Ba-Lê!” và 

Mỹ rút quân khỏi miền Nam, ngày 27/1/1973; chấm dứt mọi viện trợ, cả khí giới, quân 

trang, quân dụng cho miền Nam Việt Nam! 

Sau hai lần csVN xâm phạm Hiệp Định ngưng chiến, rồi Mỹ rút quân khỏi miền Nam 

Việt Nam, Quân Lực VNCH còn lại gì để chống trả những cuộc cường tập quy mô của 

csVN tại biên giới Việt Miên Lào và dọc Duyên Hải? 

Chính thời điểm Quân Lực VNCH – trong tình trạng thiếu thốn đạn dược và quân dụng 

một cách trầm trọng – phải dốc toàn lực để chống trả các cuộc cường tập rất khốc liệt 

của csVN thì Trung cộng tấn công, chiếm Hoàng Sa – của VNCH!  
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Dù chiếm được Hoàng Sa, Trung cộng cũng phải trả bằng một giá rất đắt; vì sự phản 

công dũng mãnh của Hải Quân VNCH trong trận hải chiến ngày 19/01/1974, mà lực 

lượng hai bên rất chênh lệch! 

Từ khi chiếm được Hoàng Sa cho đến nay, 2022, Trung cộng xây đảo nhân tạo và phi 

trường tại Hoàng Sa để mở rộng bờ cõi; csVN vẫn im lặng!  

Ngược lại, ngày 09/6/2022, lúc 6:37am, trên The New York Times, tác giả Austin 

Ramsy viết: “Chinese Pilots Sent a Message. American Allies Said They Went Too 

Far.” 

Úc Đại Lợi và Canada đã lên tiếng về hành động khiêu khích của phi công Trung cộng 

đối với phi công Canada và phi công Úc Đại Lợi, như sau: “... Australian and Canadian 

officials said the Chinese pilots actions last month went well beyond the norm.” 

“The Australian military said one of its P-8 aircraft was carrying out routine maritime 

surveillance in the South China Sea when a Chinese J-16 fighter intercepted it and 

carried out a ‘maneuver which posed a safety threat.’” 

“Richard Marles, Australia’s defense minister, told reporters that the Chinese plane 

fired flares, then cut in front of the aircraft. It released chaff, which contains metal used 

to throw off missiles, some of which was caught in the engine.” 

“...Canada said its CP-140 Aurora patrol craft had several troubling encounters with 

Chinese jets in international airspace while supporting the enforcement of United 

Nations sanctions imposed on North Korea.”  

 

Linh: https://www.nytimes.com/2022/06/09/world/asia/china-military-united-states-

australia-canada.html 

 

So sánh thái độ của Canada, Úc Đại Lợi và csVN đối với Trung cộng về vấn đề “va 

chạm” tại Biển Đông, tôi nhận ra rằng csVN rất sợ Trung cộng, không dám tỏ thái độ, 

đành “ngậm bồ hòn làm ngọt”. CsVN âm thầm dâng Hoàng Sa cho Trung cộng như 

một hình thức trả ơn, đền nghĩa; vì nhờ Trung cộng đã giúp csVN đuổi Mỹ! 

 

Để đuổi được Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam, ngoài việc dâng Hoàng Sa cho Trung 

cộng, csVN còn phải – theo BBC ngày 21/04/2022 cập nhật ngày 28/04/2022 – trả bằng 

mạng sống của 1.1 triệu bộ đội “ông Hồ”, chưa kể thường dân và “đồng chí nhí”, “đồng 

chí gái”; Hoa Kỳ mất khoảng gần 60 ngàn quân; VNCH thiệt hại 254.257 quân và 

không biết bao nhiêu thường dân... thì có đáng hay không, hỡi người csVN? 
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Link: https://www.bbc.com/vietnamese/vietnam-61175313 

Thế mà csVN lại đổ tội cho VNCH “làm mất?” Hoàng Sa! 

20 năm dưới chính thể VNCH, với sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ tại miền Nam 

Việt Nam, Trung cộng có dám tiến chiếm đảo nào của VNCH hay không?  

Bây giờ – ngày 10/06/2022 – VOA loan tin: “Căn cứ hải quân Ream (của Cao Miên – 

ghi chú của ĐML) mà quân đội Trung Quốc sẽ được sử dụng một phần, cách đảo 

Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30km” 

Hậu quả của việc csVN đuổi Mỹ để “bợ” Trung cộng, đưa Trung cộng sát vào bờ cõi 

nước Việt Nam – cách đảo Phú Quốc của Việt Nam chưa đầy 30km – cả thế giới 

đều biết và thấy! 

Thế mà người csVN vẫn liên tục nhục mạ Mỹ là “bọn xâm lược”, “bọn sen đầm quốc 

tế”; người Lính miền Nam Việt Nam và chúng tôi là lính đánh thuê, là “ngụy”. 

 

Để nhận ra mặt thật của csVN, kính mời độc giả đọc vài đoạn trích dẫn sau đây, trên 

BBC, cùng bảng tin, cùng ngày và Link đã dẫn bên trên, để biết có bao nhiêu quân 

Trung cộng tham chiến và ai mới đích thực bắn rơi nhiều phi cơ Hoa Kỳ trong cuộc 

chiến từ 1954-1975: “Bài báo của China Radio International phỏng vấn ông Dương 

Cảnh Kho, cán bộ về hưu thuộc lực lượng phòng không Trung quốc và ông Trương Á 

Quang, cán bộ về hưu của Cục Khai thác Quặng Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, Trung 

Quốc.” 

 

“Bài báo mô tả từ tháng 8 năm 1965 đến tháng 3 năm 1969, tổng cộng có khoảng 

150.000 người lính đến từ 63 trung đoàn thuộc 16 sư đoàn của lực lượng phòng không 

Trung Quốc sang viện trợ Việt Nam chống Mỹ.” 

 

“Trong khoảng thời gian 3 năm 7 tháng, họ đã tác chiến 558 lần, bắn rơi 597 máy 

bay và bắn trúng 479 máy bay Mỹ...” 

 

“...Trung quốc viện trợ cho Việt Nam khoảng 4,26 tỷ nhân dân tệ...Trung Quốc, từ 

tháng 6 năm 1965 đến tháng 8 năm 1973, đã điều động hơn 320.000 binh sĩ thuộc các 

quân chủng phòng không, công binh, đường sắt, rà phá bom mìn và hậu cần, v.v. Từ 

tháng 8 năm 1965 đến tháng 3 năm 1969, khoảng 150.000 người lính đến từ 63 trung 

đoàn thuộc 16 sư đoàn của lực lương phòng không Trung quốc sang giúp Việt Nam 

chống Mỹ...” 
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Gần đây nhất, Nga xâm lăng Ukraine, cả thế giới đều hướng về và yểm trợ Ukraine 

thì thái độ của csVN được Lê Mạnh Hùng ghi nhận một cách tóm lược, BBC loan báo 

ngày 12/04/22 như thế này: 

 

Lần đầu tiên: lên án cuộc xâm lược, Việt Nam bỏ phiếu trắng. 

Lần thứ hai: yêu cầu bảo vệ dân thường, Việt Nam cũng bỏ phiếu trắng. 

Lần thứ ba: ngày 07/04, đề nghị trục xuất Nga khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp 

Quốc, Việt Nam bỏ phiếu chống.  

Ngay sau đó Nga cũng nói tự bỏ Hội đồng này, coi nó chẳng là cái gì. 

Điều đáng chú ý là trong cả ba lần Việt Nam đều biểu quyết giống hệt như Trung 

Quốc. 

Từ những chi tiết và nguồn tin chính xác – đã dẫn chứng trong bài này – ai cũng có 

thể thấy được lòng trung thành tuyệt đối của người csVN dành choTrung cộng. 

 

Người csVN trung thành với Trung cộng, đó là quyền của người csVN. Nhưng, nếu 

biết tự trong, người csVN không nên tiếp tục chỉ thị thuộc cấp dùng những danh từ và 

động từ hạ cấp để thóa mạ VNCH và Hoa Kỳ nữa – dù dưới bất cứ hình thức nào! 

 

Tôi nghĩ sao, viết vậy. Nhưng, tôi chợt nhớ có lần Ba tôi đã dạy tôi: “Cộng sản Việt 

Nam làm gì có lòng tự trọng mà mong, con!” 

 

ĐIỆP MỸ LINH 

https://www.diepmylinh.com 

 

Kính mời đọc thêm những bài khác của tác giả tại: 

http://www.vietnamvanhien.net/diepmylinh.html 
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