Tạp ghi

“HIẾP DÂM” CHỮ NGHĨA

A man walks with a bicycle in a street damaged by shelling in Mariupol, Ukraine, Thursday
[Evgeniy Maloletka/AP Photo]

ĐIỆP MỸ LINH
Từ khi Nga ngang nhiên xâm lăng Ukraine – một quốc gia độc lập, có chủ
quyền – tôi đọc tin tức và thấy nhiều hình ảnh tan thương, thảm khốc của cuộc
chiến mà lực lượng hai bên rất chênh lệch! Nhưng, không hiểu tại sao tấm ảnh
của người đàn ông đơn độc với chiếc xe đạp, âm thầm bước trên sự điêu tàn,
đổ nát của thành phố Mariupol, Ukraine, lại làm cho hồn tôi chĩu nặng nhớ
thương!
Suy nghĩ một chốc tôi mới nhận ra rằng: Tấm ảnh đã gợi lại trong hồn tôi cảnh
tan thương, đổ nát trong “vùng giải phóng”, danh từ Việt Minh – tiền thân của
cộng sản Việt Nam (csVN) – dùng để xác định địa thế từ Bắc đèo Cả đến Huế,
trong thời kỳ Ba tôi theo kháng chiến chống Tây; chỉ khác hai điều:
a.- Trong “vùng giải phóng” chỉ có nhà tranh vách đất; một số người giàu mới
xây nhà gạch, lợp ngói; tuyệt nhiên không có nhà lầu.
b.- Trong “vùng giải phóng”, Việt Minh phá hoại đường xe lửa; chỉ chừa lại
những đoạn đường xe lửa ngắn để “xe gòn” chạy. “Xe gòn” gồm 1 toa xe lửa
cũ, được một nhóm nhỏ đàn ông đẩy. Mọi cây cầu đều bị giật sập vài “nhịp”.
Đường nhựa – nhất là quốc lộ xuyên Việt – đều bị Việt Minh đào xới từng hố
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sâu, nối tiếp nhau; người đi xe đạp phải vừa đi vừa vác hoặc dắt xe đạp; chỉ
người đi bộ mới có thể đi trên những đoạn đường đó, rồi hai bàn chân sẽ bị
đau nhói vì đá lởm chởm.
Khi Ba tôi “thoát ly” “vùng tạm chiếm” – danh từ này cũng do Việt Minh đặt
– để theo kháng chiến, tôi còn bé lắm, chưa hiểu biết gì. Nhưng tôi rất tò mò
và nhớ dai. Tôi lại được Ba Má tôi giải thích mọi điều.
Đối với tôi, những điều bình thường trong “vùng giải phóng” đều là những gì
tôi không hề thấy tại Dalat – nơi tôi chào đời – như: Nhà tranh vách đất, trâu,
bò, xe bò, ruộng lúa, nông phu, cày bừa, gieo mạ, gặt lúa, v.v... Người trong
“vùng giải phóng” rất gầy, đi chân trần, mặc đồ bà ba cũ, vá nhiều miếng lớn.
Chỉ những ngày Tết hoặc lễ họ mới mặc đồ “dễ coi” hơn một tí, nhưng cũng
luộm thuộm, màu sắc không thể phân biệt được; vì vải nội hóa, thuốc nhuộm
cũng nội hóa, rất dễ phai và cũng vì không có xà-phòng giặc đồ. Du kích và
“bộ đội ông Hồ” cũng gầy, đen, mắt lồi, má cóp, mặc đồ “kaki” màu xám nhạt,
đội nón cối, mang dép “râu”. Trẻ em thì bụng “ỏng” đầu to, mắt lồi, chỉ chăn
trâu, chăn bò, mót lúa, mót khoai, kiếm củi chứ không biết đọc, không biết
viết! Không nơi nào có trường học!
Quảng đời thơ ấu của tôi là như thế, cho nên, trước khi qua đời, Ba tôi để lại
cho tôi câu này: “Con! Ba tiếc rằng Ba đã làm mất một phần tuổi thơ của
con!”
Viết đến đây, buồn quá, tôi tìm tin khác đọc!
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Tấm ảnh này chụp tại Ukraine trong thời gian Ukraine bị Nga xâm lược,
trông giống như thảm cảnh Tết Mậu Thân, 1968, tại Huế!
Năm 1968, csVN – vi phạm Hiệp Định Đình Chiến đã ký với Việt Nam Cộng
Hòa (VNCH) – đồng loạt pháo kích dữ dội, dai dẳng và điên cuồng vào tất cả
thành phố của miền Nam Việt Nam vào dịp Tết Mậu Thân. Không ai có thể
biết được bao nhiêu ngàn người miền Nam đã gục ngã vì những trận pháo kích
bất ngờ và dã man đó!
Ngay sau khi ngưng pháo kích, csVN mở những cuộc tấn công tàn bạo và
đẩm máu vào tất cả cơ quan quân sự của VNCH và Hoa Kỳ.
Chỉ sau vài đợt pháo kích của csVN, người Lính VNCH đã linh cảm được điều
bất thường, vội tự động trở lại đơn vị. (Ngày đó không có cell phones như hiện
nay, xin đừng vội kết tội ĐML “láo như csVN”)!
Tiếc rằng phương tiện truyền thông vào thập niên 60 rất giới hạn, cho nên, thế
giới không thể biết được csVN đã bất ngờ tấn công VNCH. Vì thế, chính phủ
cũng như Quân Lực VNCH không được thế giới yễm trợ vũ khí như hiện nay
Ukraine nhận được; thế mà Quân Lực VNCH cũng vẫn đẩy lui csVN trở về
Trường Sơn!
Tinh thần yêu nước và ý chí bất khuất của Người Lính VNCH là như thế, cho
nên, lúc nào người csVN cũng cố tình bôi nhọ, “gán” cho người Lính VNCH
là lính đánh thuê!
Muốn biết người Lính VNCH và “bộ độ ông Hồ” ai là lính đánh thuê, mời đọc
vài đoạn trích dẫn dưới đây:
BBC News ngày 29-4-2019: “Bài viết Reassessment of Beijing's economic
and military aid to Hanoi's War, 1964-75 của Shao Xiao & Xiaoming Zhang
vừa đăng trên tạp chí học thuật Cold War History tháng 4/2019.”
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“Theo lịch sử chính thức của Trung quốc, từ thập niên 1950 tính tới 1975,
Trung quốc đã viện trợ cho Việt Nam tổng cộng hơn 20 tỉ nhân dân tệ. Trong
đó, 1,4 tỉ là cho vay không lãi suất...”
“... Năm 1974, viện trợ Trung quốc cho Hà Nội ở khoảng 2,5 tỉ nhân dân tệ,
ngoài ra là 2 tỉ tệ cho Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam
Việt Nam...”
“Ngày 26/10/1974, Trung Quốc và Việt Nam ký thỏa thuận lần chót, cung
cấp cho Hà Nội 850 triệu tệ cho kinh tế và vũ khí, cùng 50 triệu đôla tiền
mặt cho năm 1975.”
Link: https://www.bbc.com/vietnamese/world-48051722
Cũng BBC News, ngày 21-4-2022: “Đài Trung quốc nói lính Trung Quốc
giúp Việt Nam bắn rơi hằng trăm máy bay Mỹ.”
“Trung Quốc, từ tháng 6 năm 1965 đến tháng 8 năm 1973, đã điều động tổng
cộng hơn 320.000 binh sĩ thuộc các quân chủng phòng không, công binh,
đường sắt, v.v. để thực hiện các nhiệm vụ phòng không, xây dựng, rà phá bom
mìn và đảm bảo hậu cần ở miền Bắc Việt Nam...”
Thế mà csVN chụp hình các em bé chỉ hơn 10 tuổi, ôm súng trường, ghi chú
là “anh hùng nhí” hoặc “anh hùng gái” đã bắn hạ máy bay Mỹ!
Trong khi nhà cầm quyền csVN gián tiếp thực thi hành động diệt chủng bằng
cách bắt trẻ em và thiếu nữ tham chiến thì chính phủ VNCH – tuy phải tổng
động viên để đủ quân chống trả các cuộc xâm lăng của csVN – vẫn cố duy trì
nòi giống bằng luật miễn quân dịch cho những thanh niên là con trai độc nhất
trong gia đình.
Viết đến đây tôi cảm thấy bất nhẫn về sự gian dối của csVN, vội tìm tin khác.
Không ngờ tôi “khám phá” được sự dối gian rất lố bịch của Nga khi đọc trên
US News, ngày 04-04-2022 @ 2:05 am EDT, bảng tin này: (Reuters) –“...
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Russia's foreign ministry said that footage of dead civilians in the Ukrainian
town of Bucha had been ‘ordered’ by the United States as part of a plot to
blame Russia.”
"Who are the masters of provocation? ‘Of course the United States and
NATO,’ ministry spokeswoman Maria Zakharova said in an interview on state
television late on Sunday.”
Trên Fox News, ngày 19-4-2022 @ 9:07am EDT, tôi thấy đoạn này rất giống
luận điệu của csVN: “Russian Defense Minister Sergei Shoigu is accusing the
United States and other Western countries Tuesday of trying to ‘delay’ the
course of the war in Ukraine by sending shipments of weapons to Kyiv’s
military.”
Theo BBC News ngày 23-4-2022, Trung cộng cũng lên án Hoa Kỳ: Tân Hoa
Xã ngày 22-4-2022 viết: “Ngay cả khi không bắn một phát súng nào hoặc
triển khai bất kỳ binh sĩ nào ở Ukraine, Mỹ vẫn được coi là bên tham chiến
trong cuộc xung đột quân sự Nga-Ukraine."
"Bằng cách vũ khí hóa sức mạnh tối cao tài chính toàn cầu của mình, chủ
nghĩa khủng bố tài chính của Washington đang làm leo thang cuộc đối đầu
vốn đã gay gắt và gây ra làn sóng chấn động khắp thế giới."
Ngày trước, khi biết Trung cộng viện trợ vũ khí cho csVN, Mỹ đưa quân sang
giúp VNCH để chống lại sự bành trướng của cộng sản thì cộng sản gọi Mỹ là
quân xâm lược, cần phải đánh đuổi khỏi miền Nam Việt Nam.
Bây giờ, Nga, một cường quốc, xâm lược Ukraine, một nước nhỏ và yếu hơn
nước Nga về nhiều phương diện. Hoa Kỳ và các nước Âu Châu chỉ gửi vũ khí
– chứ không gửi quân – giúp Ukraine chống lại Nga thì Hoa Kỳ bị lên án!
Thập niên 70, Mỹ “mệt mỏi” – vì cuộc chiến Việt Nam mà Mỹ không muốn
thắng – đã rút quân khỏi Việt Nam và hòa hoản với Trung cộng; vì thế, Mỹ
“làm ngơ” để Trung cộng chiếm Hoàng Sa của VNCH.
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Nếu ngày đó, VNCH được Hoa Kỳ và thế giới viện trợ vũ khí – như hiện nay
Ukraine nhận được – thì chưa chắc Trung cộng có thể chiếm được Hoàng Sa!
Bằng cớ là Ukraine đã bắn chìm chiến hạm Moskva của Nga.
Theo Jason Lemon trên Newsweek ngày 15-4-22 @ 5:37 pm EDT thì: “At
610 feet in length, the Moskva was the third-largest in Russia's fleet. The
vessel was also the only one of Moscow's warships that were capable of
carrying nuclear weapons.”
Moskva, một chiến hạm tối tân và quan trọng đến như thế mà bị quân của
Ukraine bắn chìm làm cho ông Putin bị “quê xệ”, vội chối quanh!
Bảng tin của Greg Norman trên Fox News ngày 15-4-2022 @ 2:05pm EDT
viết: “Moscow has claimed the ship sank after a fire on board caused an
explosion”.
Nhưng, cũng trong bảng tin cùng ngày của Greg Norman, Hoa Kỳ xác nhận
rằng: “A U.S. official told Fox News on Friday that the latest assessment by the
U.S. is that Russia’s Moskva warship was struck by two Ukrainian missiles
before it sank.”
Giữa bốn bên: Mỹ, Nga, Tàu và csVN, dĩ nhiên nhiều người – cũng như tôi –
tin Mỹ hơn.
Tin Mỹ thì tin, nhưng tôi rất buồn Mỹ; vì chính nhờ Mỹ, thập niên 70, hòa
hoản với Trung cộng mà Trung cộng – từ những “anh” chuyên bán hủ tiếu và
“woành” thánh mì – nay có phi thuyền, hàng không mẫu hạm và, theo BBC
News, sắp sửa hoàn tất hàng không mẫu hạm thứ ba!
Sở dĩ Trung cộng được như ngày nay là nhờ chính sách “lương lẹo” của Trung
cộng. Trung cộng cho tuyển gái trẻ, đẹp, huấn luyện họ về tình báo rồi gửi
sang Hoa Kỳ du học. Học xong, họ – đã được đảng cộng sản Trung Hoa chỉ
thị trước khi sang Mỹ – phải tìm những nhân vật quan trọng của Mỹ để kết
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hôn. Thế là bí mật hoa học và quốc phòng của Mỹ được chuyển về Trung
cộng!...
Suy nghĩ đến đây, tôi nản quá, ngưng viết.
Sáng nay, mở computer, nhìn hình ảnh buồn thảm của di dân Ukraine, tôi chợt
nhớ lại những dòng nước mắt đắng cay của tôi và của hơn 100 ngàn người
Việt di tản vào 30-4-1975!
Đa số di dân đến Mỹ đều đau khổ vì quê hương rơi vào tay cộng sản, gia đình
ly tán, tài sản không còn; vì thế, chúng tôi trông rất thảm sầu!
Còn người csVN – sau khi thi hành triệt để chiêu bài gian manh: “Đánh Mỹ
‘kíu’ nước” để thiu rụi mấy triệu người Việt – thì khi đến Mỹ gương mặt của
họ trông rất “hồ hởi”!
Từ thái độ “hồ hởi” của người csVN khi được sang Mỹ, tôi nghiệm ra rằng:
Trước 1975, miền Bắc Việt Nam nghèo đói đến cùng cực; vì chưa thể gượng
dậy sau hệ quả khốc hại của hai chiến dịch “Bần cùng hóa nhân dân” và “Tiêu
thổ kháng chiến”.
Người csVN tưởng rằng miền Nam Việt Nam nhờ Mỹ mới giàu; nhờ Mỹ mới
có tự do; nhờ Mỹ người dân mới có trình độ văn hóa và đạo đức cao. Thế là –
dù phải “hy sinh đến người Việt Nam cuối cùng” để cưỡng chiếm miền Nam
– người csVN vẫn phải thực hiện, chỉ với chủ tâm đạt cho được mục đích là
chính người csVN được “bắt tay” với Mỹ để vươn lên!
Từ 30-4-1975 cho đến nay, csVN có nhà cao cửa rộng, nghĩa trang “hoành
tráng”; còn tình trạng dân trí, đạo đức, giáo dục và tự do của người Việt Nam
trong nước như thế nào, thế giới biết rồi!
Thời csVN dùng chiêu bài “Giải phóng miền Nam” để xâm lăng, tiêu diệt
người miền Nam, Ba tôi thường cười “nửa miệng”, bảo: “Đúng là ‘tụi nó’ –
csVN – ‘hiếp dâm chữ nghĩa’! Đi cướp nước, giết người mà xưng là ‘giải
phóng’!”
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Ngày nay, Nga xâm lăng Ukraine thì, trên Shargh, The Guardian, ngày 13-42022 @ 15:57, tôi thấy câu này: “‘Its goals are absolutely clear and noble,’
Putin said of Russia’s military campaign while standing alongside his
Belarusian counterpart, Alexander Lukashenko...”
Tiếc rằng tôi không phải là thông dịch viên; tôi lại không thích Google dịch;
và Ba tôi – nguyên giáo sư Pháp văn các lớp đệ nhị cấp trường trung học Cam
Ranh – không còn nữa; do đó, tôi không hiểu chữ “noble” mà ông Putin dùng
cho hành động xua quân Nga xâm lăng, giết người trên phần đất của Ukraine
có đúng là “hiếp dâm chữ nghĩa” hay không!
ĐIỆP MỸ LINH
https://www.diepmylinh.com/

www.vietnamvanhien.org
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