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“Vì con ngƣời đƣơng đại tin ở các chứng nhân  

hơn ở các bậc thầy, kinh nghiệm hơn là học thuyết,  

sự sống và các sự kiện hơn là lý thuyết,  

cho nên hình thức thứ nhất của sứ vụ là chứng từ”  

                                                                                                     

(câu 42) 

 

Sứ vụ của Đấng Cứu Thế (Redemptoris Missio) 

Thông điệp của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II 

Ngày 7-12-1990. 

 

“Ngày nay ngƣời ta nói nhiều về vai trò ngôn sứ của Giáo hội.  

Từ ngữ đó đôi khi bị lạm dụng. Nhƣng đúng là Giáo hội  

không bao giờ đƣợc phép chạy theo thời.  

Giáo hội phải nói lên cái xấu và cái nguy của thời đại;  

phải nhắc nhở lƣơng tâm những kẻ có quyền, 

cả những ngƣời trí thức, 

và cả những kẻ thờ ơ hẹp hòi  

trƣớc những nỗi thống khổ của thời đại.” 

 

Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô  XVI 

 

 

“Cuộc đời chúng ta chấm dứt kể từ khi 

chúng ta im lặng với những điều cần lên tiếng”. 

 

Mục sƣ Martin Luther  King 
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LỜI MỞ 

 

Chúng tôi lấy cái mốc là năm 1945 tại Hà Nội, miền Bắc, với việc Việt 

Minh cƣớp chính quyền, để soạn sách này. Năm 1945, là năm kết thúc 

chiến tranh thế giới lần thứ hai, nó cũng là năm thế giới chia làm hai 

cực: Cộng sản và tƣ bản, kết cục 55 triệu ngƣời chết trên toàn thế giới. 

Có tác giả thì nói 67 triệu ngƣời chết, hàng trăm triệu ngƣời bị thƣơng, 

cơ sở vật chất bị tàn phá thì không thể tính đƣợc. Năm 1945 cũng là 

năm tổ chức Liên Hiệp Quốc đƣợc thành lập tại San Francisco. Mỹ ném 

hai quả bom nguyên tử xuống đất Nhật: Hiroshima (6-8) và Nagasaki 

(9-8). Ngày 2-9-1945, Nhật đầu hàng vô điều kiện. Còn tại Việt Nam, 

một nạn đói kinh hoàng đã xảy ra, khiến gần 2 triệu ngƣời  chết. Ngày 

19.8, Việt Minh cƣớp chính quyền; Vua Bảo Đại thoái vị, ngày 25-8-

1945. Việt Minh nắm chính quyền. Năm sau, 1946, ông Hồ Chí Minh 

lần lƣợt ký với chính quyền Pháp hai văn kiện mục đích hòa hoãn với 

Pháp: Hiệp ƣớc Sơ bộ và Fontainebleau, chấp thuận để quân lính Pháp 

trở lại Hải Phòng, Hà Nội…Hồ Chí Minh rƣớc giặc vào nhà rồi lại hô 

hào tiêu thổ kháng chiến là nhằm ý đồ cực kỳ thâm độc: diệt trừ các 

đảng phái cách mạng quốc gia để độc quyền đánh Pháp. Khi quân Pháp 

tiến ra Bắc theo hiệp ƣớc sơ bộ ngày 06-03-1946, Việt Minh rút vào 
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chiến khu, kéo dài 9 năm, từ 1945-1954. Sau trận Điện Biên Phủ, Việt 

Minh- Pháp ký Hiệp định Genève ở Thụy sĩ, ngày 20-7-1954. Đất nƣớc 

chia hai. Miền Bắc thuộc về Nƣớc Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Miền 

Nam thuộc Chính phủ Quốc gia, ông Ngô Đình Diệm làm Thủ tƣớng 

rồi làm Tổng thống tiên khởi của nƣớc với danh xƣng Việt Nam Cộng 

Hòa. 

Sách này đƣợc viết ra, vì một phần lớn trong các thành phần trẻ, sau 

ngày 30 tháng 4 năm 1975, hầu nhƣ chỉ đƣợc biết đến lịch sử một cách 

sai lầm vì sách báo và nền giáo dục thiếu trung thực, thiếu khai phóng 

và nhân bản. Giới trẻ Công giáo cũng ít lƣu tâm đến lịch sử, cách riêng 

là lịch sử của giáo hội, ở thời đại mình. Cho nên, chúng tôi  xin nói đến 

bối cảnh lịch sử  ở cuối triều nhà Nguyễn với Vua Bảo Đại, bên cạnh 

ông là một chính quyền Quốc gia, do Cụ Lệ thần Trần Trọng Kim 

(1883-1953), một vị học giả, làm Thủ tƣớng. Còn tại miền Nam, chúng 

tôi cũng có ít trang về chính quyền Ngô Đình Diệm, từ năm 1954 đến 

năm 1963, và cuộc đấu tranh của Phật giáo…Sau đó chúng tôi trở về 

mục tiêu chính là Giáo hội Công giáo Việt Nam với những thách đố, từ 

giai đoạn 1945 cho tới ngày nay, năm 2020. Đúng 75 năm. Trong giai 

đoạn này, Giáo phận miền  Bắc nổi lên một tổ chức chính trị, là Hội 

Việt Nam Công giáo Cứu quốc và Tổng bộ Công giáo Cứu quốc Phát 

Diệm. Còn một tổ chức khác là Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam, có 

giấy phép hoạt động trong toàn giáo hội Việt Nam. Còn tại miền Nam, 

sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, tại Tp.HCM xuất hiện một tổ chức mạo 

danh “Công giáo” để tuyên truyền cho chế độ Cộng sản, đó là Ủy Ban 

Đoàn Kết Công Giáo Việt Nam. Chúng tôi cũng dành một phần sách 

này cho những “tiếng nói” của các thành phần Dân Chúa, nhƣ Linh mục 

và Giáo dân ở trong và ngoài nƣớc, về những vấn đề liên quan đến Giáo 

hội. Cuối cùng là vấn đề về con ngƣời. Ngƣời viết dành Chƣơng 5 của 

Phần 3 cho những ƣu tƣ của một Đan sĩ Dòng Châu Sơn, tỉnh Ninh 

Bình, sau khi ngài từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội. 

Chƣơng 5 này ngắn, nhƣng lại là một sứ điệp quan trọng, “nói với hậu 

thế”, đánh giá một chế độ chính trị, không dựa vào những thành tích về 

kinh tế, giáo dục nhƣ đã sản xuất đƣợc mấy trăm mấy ngàn Tiến sĩ 
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trong một năm. Nhƣng là vấn đề con ngƣời với đầy đủ căn tính của họ. 

Căn tính của con ngƣời một khi đã bị tƣớc bỏ thì chỉ là kẻ nô lệ. 

Hoàn thành đƣợc sách này chính là vấn đề tình tự dân tộc của chúng tôi. 

Đồng thời cũng là trách nhiệm của một công dân, một giáo dân sống 

trong một thời đại với nhiều biến cố có tính lịch sử lớn lao, nhƣ giai 

đoạn 1945, 1954 và 1975. Sinh ra trong thời loạn, trƣởng thành trong 

dân chủ và tự do, nhƣng hơn 40 năm của phần cuối cuộc đời, lại sống 

trong bộ máy độc hữu, đảng trị, lấy gian trá, lừa dối, công an làm 

phƣơng tiện “trị quốc”.  

 

Tuy rằng cuốn sách này mang dáng dấp lịch sử, nhƣng chúng tôi chỉ là 

ngƣời sƣu tầm tài liệu, sau hàng chục năm, tuyển chọn rồi sắp xếp theo 

từng thời kỳ, từng giai đoạn. Chúng tôi có cái may mắn là các bạn hữu 

đã cung cấp cho chúng tôi một số tài liệu phù hợp với chủ đề của sách. 

Khởi đầu của nghiệp cầm bút, chúng tôi đã làm thơ trƣớc khi viết văn. 

Cho nên, quý độc giả thấy ở sách này cái văn phong của thi ca ẩn sâu 

trong văn nghị luận, thì âu cũng là do bản chất của kẻ cầm bút này. Do 

đấy, sách không thể tránh đƣợc những bất toàn và  thiếu sót, của một 

quyển sách nặng tính lịch sử mà lại không phải là một quyển “lịch sử” 

theo đúng nghĩa của nó. Sách mang nặng những tâm tƣ u uẩn của những 

ngƣời con đau khổ của Giáo hội. Chúng tôi mong đƣợc quý vị thức giả 

rộng lòng tha thứ. Đây là tác phẩm cuối đời của chúng tôi, cho nên 

chúng tôi cũng muốn mang một góc tâm tình của mình để viết nên nó. 

Dù đƣợc độc giả chấp nhận một phần nhỏ của sách, thì đấy cũng là một 

an ủi lớn đối với chúng tôi. 

 

                                                                                 Sài Gòn năm 2021 

                                                                                    (Việt lịch: 4900) 

 Khải Triều 
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PHẦN MỘT 

 

 

 

Cộng Sản Việt Nam 

Từ Cái Thuở Ban Đầu Ấy 
 

 

 

Thế kỷ 20 đã đi qua, nhƣng hậu quả của hai cuộc chiến tranh thế giới, 

đều xảy ra ở nửa đầu thế kỷ 20, cũng nhƣ một vài cuộc chiến cục bộ, 

đến nay nhân loại đã bƣớc sang thập niên đầu của thế kỷ 21, vậy mà 

mỗi khi có cuộc lễ tƣởng niệm ở nơi này nơi khác, để nhớ đến những 

chiến sĩ hay nạn nhân của những cuộc chiến này, ngƣời ta vẫn không 

thể quên những đau thƣơng và sự tàn phá của nó. Tuy nhiên, về mặt văn 

hóa hay tinh thần cũng nhƣ về mối tƣơng quan giữa con ngƣời với con 

ngƣời, thì cái hại của nó còn lớn lao hơn nhiều, nhất là ở những quốc 

gia có tình trạng chia cắt lãnh thổ, thù-địch rõ rệt. 

 

Việt Nam ở trong tình trạng này. 

 

Thế kỷ 20, một hình thái Nhà nƣớc mới xuất hiện trong lịch sử loài 

ngƣời, khởi đầu là ở nƣớc Nga vào năm 1917. Trƣớc đó 3 năm, tức năm 

1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, kết thúc năm 1918. Hơn 

hai mƣơi năm sau, tức năm 1939, chiến tranh thế giới lần thứ hai xuất 

hiện, chấm dứt vào năm 1945. 
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Kết cuộc của thế chiến thứ hai là thế giới chia hai cực: Tƣ bản và Cộng 

sản hay Tự do Dân chủ và Chuyên chính vô sản. 

Việt Nam bị xô đẩy vào vòng kiềm tỏa của cả hai phía. 

 

Nhƣng đầu mối của cuộc chiến thế giới lần thứ hai là gì?  

 

Nhà lãnh đạo Đảng Đại Việt Duy Dân, Lý Đông A nhận định: Đó là 

việc xuất hiện ba trào lƣu quốc tế đối nghịch nhau: Thứ nhất là: quốc tế 

tƣ bản, gồm Anh, Pháp, Mỹ. Thứ hai là: quốc tế cực quyền, gồm Đức, 

Ý, Nhật. Thứ ba là: quốc tế cộng sản. Phe thứ ba này là phe yếu nhất 

trong ba phe. Lúc đồng hóa với tƣ bản, lúc đồng hóa với cực quyền, dựa 

dẫm chờ có chiến tranh để thủ lợi. Ba trào lƣu này thẩm thấu vào sinh 

hoạt chính trị và cách mạng trong nƣớc, tạo thành những đảng phái nhƣ 

Đại Việt Quốc Xã do Nguyễn Xuân Tiếu lãnh đạo, Đại Việt Quốc Dân 

Đảng do Trƣơng Tử Anh lãnh đạo, Đại Việt Dân Chính do Nguyễn 

Tƣờng Tam cùng nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Phục Quốc Quân với các 

lãnh tụ Trần Trung Lập, Đoàn Kiểm Điểm, Hoàng Lƣơng. Nhóm này 

khởi nghĩa đánh Pháp năm 1940 khi quân Nhật tràn vào Lạng Sơn qua 

ngả Nam Quan. 

 

Còn các môn đệ của Stalin sau một thời gian chia rẽ thành ba hệ phái 

Cộng sản Bắc, Trung, Nam đƣợc Nguyễn Ái Quốc hòa giải mà thành 

Việt Nam Cộng sản đảng, hậu thân của Việt Nam Thanh Niên Cách 

Mạng Đồng Chí Hội. Đảng này nguyện  đem Việt Nam làm đầu cầu cho 

việc Komitern hóa Đông Nam Á. Sau cuộc nổi dậy dập theo khuôn mẫu 

Liên Xô tại Nghệ Tĩnh thất bại, các lãnh tụ Cộng sản Việt Nam quay ra 

hoạt động công khai, thỏa hiệp với Pháp dƣới thời Mặt trận Bình Dân 

1936. Nhƣng rồi đảng Xã hội Pháp mất chính quyền thì đảng Cộng sản 

Việt Nam quay về phƣơng thức bí mật để dẫn tới việc thiết lập mặt trận 

Việt Nam Độc Lập Đồng Minh, tức mặt trận Việt Minh.” (x. Lý Đông A 

với Công cuộc Cách mạng Dân tộc, hồi ký của Thái Hùng B, 1989, 

tr.7). 
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CHƢƠNG 1 

 
Cuộc “Cách Mạng” Không Mong Đợi 

 

 

Có một điều chúng tôi thấy cần ghi lại trƣớc ở đây, đó là nhận xét của 

ông Bảo Đại, sau khi ông thoái vị rồi sang Tàu và một lần gặp cụ Trần 

Trọng Kim tại Hƣơng Cảng, lời đầu tiên ông Bảo Đại nói với cụ là: 

“chúng mình già trẻ mắc lừa bọn du côn”. (Trần Trọng Kim, Một cơn 

gió bụi, tr.146)  

 

Lời nói của ông vẫn đúng từ đó đến nay. Vậy mà, ở khắp ba miền, trí 

thức cũng nhƣ bình dân, vẫn cứ bị Cộng sản lừa. Mà ngƣời Cộng sản có 

mang lại dân chủ, tự do, độc lập, bình đẳng, hạnh phúc cho nhân dân 

Việt Nam đâu. 

 

Tại sao thế ?! 

 

Có nhiều nguyên nhân đƣa đến việc Cộng sản đoạt đƣợc vai trò chống 

Pháp cùng lúc tàn sát những lãnh tụ đảng phái. Những nguyên nhân này 

có yếu tố nội tại về tổ chức, về phƣơng pháp hành động, có yếu tố 

“vƣơng đạo”, “anh hùng tính”, “lãng mạn tính”. Mặt khác, các lực 

lƣợng cách mạng Quốc gia đã bị tiêu hao quá nhiều trong những thời kỳ 

chống Pháp, trái lại phía Cộng sản thì muôn mặt, xảo quyệt tuyên 

truyền, bề ngoài nói chống Pháp, nhƣng Hồ Chí Minh lại quỳ xuống 
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dƣới chân Pháp, nhƣợng bộ và chấp nhận để Pháp trở lại Việt 

Nam.Ngƣời quốc gia hiền hòa, nhân bản, đạo đức và nặng tinh thần văn 

hóa nông nghiệp của giống nòi.CònViệt Minh,phần nhiều thuộc thành 

phần vô học tại thành thị và nông thôn, chịu nhiều áp bức và thù hận, 

nên trở thành đối tƣợng của Việt Minh tuyên truyền cho một ngày “cách 

mạng” giải phóng cái bần cùng và sự áp bức của “địa chủ” và “chủ 

nhân ông” bóc lột. Cho nên khi những thành phần này gia nhập hàng 

ngũ Việt Minh, họ cảm thấy mình  nhƣ là một thành phần quan trọng 

trong một xã hội mới đang chờ họ. Từ đó, họ lao mình vào hành động, 

cuồng sát những ngƣời thuộc các đảng phái quốc gia, các chiến sĩ của 

các tôn giáo. Họ gây ra các tội ác rùng rợn, họ theo tà phái, tƣớc bỏ văn 

hóa tổ tiên yêu chuộng yên bình, hủy diệt tính ngƣời và hành động man 

rợ. Còn đối với Hồ Chí Minh, theo cụ Trần Trọng Kim,lúc còn chƣa 

dám lộ mặt là Cộng sản, thì Hồ Chí Minh ở bên Tàu “vẫn cộng tác với 

Việt Nam Cách Mệnh Đồng Minh Hội, không có tranh dành địa vị nhƣ 

những ngƣời khác, cứ làm việc của một đảng viên có kỷ luật. Cái khôn 

khéo của ông lúc ấy không để lộ ra choai biết ông là lãnh tụ đảng cộng 

sản bên Đông Dƣơng” (Trần Trọng Kim,Sđd,tr. 75).Thế nhƣng, khi ra 

mặt công khai, Hồ Chí Minh sẵn sàng ký kết với Pháp hiệp ƣớc sơ bộ 

ngày 06-03-1946, để đƣợc yên với Pháp mà tận diệt các thành phần bên 

quốc gia, cả các tôn giáo, chỉ nhằm mục đích là độc quyền chống Pháp, 

không cho một đảng chính trị quốc gia nào xen vào hầu chiếm trọn sự 

tin tƣởng của lòng dân để sau đó, họ cũng toàn quyền định đoạt số phận 

của ngƣời dân trong cả ba miền. Điều này đã đƣợc chứng minh cụ thể 

từ đó đến nay gần trọn trăm năm mà vẫn chƣa thấy có một tín hiệu 

dừng.Và 100 năm sẽ qua, ngƣời quốc gia vẫn là những ngƣời thua cuộc, 

nghĩa là không có chính quyền trong tay! Thế nhƣng, dẫu thế, ngƣời 

quốc gia (sống ngay trong lòng chế độ Cộng sản và trên khắp thế giới 

hiện nay) họ vẫn là những miêu duệ sáng chói của tổ tiên yêu văn hóa 

cộng sinh và hòa bình. Họ sẽ mãi mãi tồn tại, còn một khi đảng Cộng 

sản và chính quyền của họ bị sụp đổ thì những đảng viên Cộng sản cũng 

sẽ tiêu trầm. 
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Chúng tôi viết những trang sách này mà nghĩ đó là tâm huyết, là tình 

yêu Tổ quốc, tình yêu Đất nƣớc và Dân tộc Việt, kính phục những lãnh 

tụ cách mạng quốc gia, những nhà trí thức, những chính khách, những 

nhà lãnh đạo chính trị, và tôn giáo, cả những triết gia, những học giả, 

những nhà văn, thi sĩ, những nhà báo, nhà văn hóa v.v...Nói tóm lại, các 

vị này là những chứng nhân của lịch sử, đã chết trong bàn tay của Việt 

Minh, Cộng sản. Nhóm tội đồ của dân tộc này đã sát hại quá nhiều tinh 

hoa của dân tộc và ngày hôm nay tội ác này của chúng vẫn đƣợc triệt để 

thi hành. 

 

Đây là thời kỳ lịch sử nhuộm đầy máu, nƣớc mắt của hàng trăm, hàng 

triệu ngƣời dân Việt Nam và chiến sĩ vô danh, bên cạnh họ còn có cả 

những ngƣời trƣớc khi chết vẫn tƣởng mình là “vì nƣớc quên thân”: một 

hy sinh huyền nhiệm! 

 

Những Bƣớc Đầu Của  Cuộc “Cách Mạng” Không Mong Đợi 

 

Sau ngày nƣớc Nhật Bản bị bom nguyên tử, phải xin đầu hàng, vua Bảo 

Đại gọi Thủ tƣớng Trần Trọng Kim vào, nói: “Trong lúc rối loạn nhƣ 

thế này, các ông hãy lập ra lâm thời chính phủ để đợi xem tình thế biến 

đổi ra sao đã”. Tôi (tức cụ Trần) bất đắc dĩ phải tạm ở lại.” (Sau khi đòi 

lại đƣợc Nam Bộ từ tay Nhật, tháng 8/1945, Thủ tƣớng Trần Trọng Kim 

xin từ chức), song vua Bảo Đại không thuận, nói: “Ông đang làm đƣợc 

việc, sao lại xin thôi, và ông thôi lấy ai thay”.(x.Trần Trọng Kim, Sđd, 

tr.90) 

 

“Lâm thời chính phủ vừa làm việc mấy ngày, ông Phan Kế Toại điện 

vào xin từ chức. Lúc ấy bọn ông Nguyễn Xuân Chữ, Trần Văn Lai xin 

lập Ủy Ban Cứu Quốc. Chính phủ nhận lời. Cách hai ngày sau, ngày 19 

tháng 8, các công chức ở Hà Nội nghe bọn Việt Minh xúi tổ chức cuộc 

biểu tình. Đảng Việt Minh nhân cơ hội ấy chiếm lấy Bắc bộ. Đƣợc mấy 

ngày ông Hồ Chí Minh về làm chủ tịch chính phủ lâm thời. Các đoàn 
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thể thanh niên và các ngƣời trí thức ở Bắc Bộ điện vào Huế xin vua Bảo 

Đại thoái vị và nhƣờng cho Hồ Chí Minh. (x.Trần Trọng Kim Sđd tr.92) 

 

Cụ Trần Trọng Kim tâu với vua Bảo Đại: 

“...Vì dân ta đã bị bọn Việt Minh tuyên truyền và đang hăng hái về việc 

cách mệnh nhƣ nƣớc đang lên mạnh mình ngăn lại, thì vỡ lở hết cả. 

Mình thế lực đã không có, bọn Việt Minh lại có dân chúng ủng hộ, nên 

để cho họ nhận lấy trách nhiệm bảo vệ nền độc lập của nƣớc.” 

Vua Bảo Đại là ông vua thông minh, hiểu ngay và nói: “Trẫm có thiết 

gì ngôi vua đâu, miễn là bọn Việt Minh giữ đƣợc nền tự chủ của nƣớc 

nhà là đủ. Trẫm muốn là ngƣời dân một nƣớc độc lập còn hơn làm vua 

một nƣớc nô lệ”.(x. Trần Trọng Kim, Sđd tr.93) 

 

Thủ tƣớng Trần Trọng Kim tiếp một thanh niên của Việt Minh 

 

Trong cƣơng vị Thủ tƣớng Chính phủ Quốc gia, cụ Trần Trọng Kim  

nhận thấy Việt Minh đã có những hành động đánh huyện này, phá phủ 

kia, lại thêm tuyên truyền của Việt Minh, nói họ có các nƣớc đồng minh 

giúp đỡ cho nƣớc Việt Nam đƣợc hoàn toàn độc lập. Trƣớc tình thế 

nguy kịch nhƣ vậy, cụ đã tiếp xúc với ngƣời của phia Việt Minh, bàn 

việc nƣớc. 

 

Xin dẫn lời của Cụ Trần Trọng Kim viết về việc này:  

 

“Tôi bảo ông Phan Kế Toại (Bắc Bộ khâm sai) đi tìm một vài ngƣời 

Việt Minh đến nói chuyện, vì lúc ấy tôi còn tƣởng Đảng Việt Minh dù 

theo chủ nghĩa Cộng sản, nhƣng chắc cũng nghĩ đến tƣơng lai nƣớc 

nhà. Hôm sau ông Toại đƣa một thiếu niên Việt Minh (Trần Huy Liệu?) 

đến, tôi nói “chúng tôi ra làm việc chỉ vì nƣớc mà thôi, chứ không có ý 

cầu danh lợi gì cả, tôi chắc đảng các ông cũng vì nƣớc mà hành động. 

Nếu vậy chúng ta tuy đi con đƣờng khác nhau, nhƣng cũng một mục 

đích nhƣ nhau, các ông thử xem ta có thể hợp tác với nhau, kẻ ở trong, 

ngƣời ở ngoài, để cứu nƣớc đƣợc không? 
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Ngƣời ấy nói: 

- Sự hành động của chúng tôi đã có chủ nghĩa riêng và có chƣơng trình 

nhất định để đem nƣớc đến chỗ hoàn toàn độc lập. Chúng tôi có thể làm 

lấy đƣợc. 

- Sự mƣu cầu cho nƣớc đƣợc độc lập cũng là mục đích của chúng tôi 

nhƣng vì đi đƣờng thẳng có nhiều sự khó khăn, nên chúng tôi phải uyển 

khúc mà đi từ từ có lẽ chắc chắn hơn. 

- Chúng tôi chỉ có một con đƣờng thẳng đi đến hoàn toàn độc lập chứ 

không có hai. 

- Theo nhƣ ý của các ông nhƣ thế, tôi sợ rất hại cho dân, mà chƣa chắc 

đã thành công đƣợc. 

- Chúng tôi chắc thế nào cũng thành công. Nếu có hại cũng không cần, 

có hại rồi mới có lợi. Dù ngƣời trong nƣớc, mƣời phần chết mất chín, 

chúng tôi sẽ lập một xã hội mới với một phần còn lại, còn hơn với chín 

phần kia (chữ nét nghiêng là để nhấn mạnh. Nv) 

 

Rồi ngƣời ấy ngồi đọc một bài hình nhƣ đã đọc thuộc lòng để kể những 

công việc của đảng Việt Minh. Tôi thấy thái độ ngƣời ấy nhƣ thế tôi 

biết không thể lấy nghĩa lý nói chuyện đƣợc. 

 

Tôi nói : 

- Nếu các ông chắc lấy lại đƣợc quyền độc lập cho nƣớc nhà, các ông 

không vào chính phủ làm việc, cần gì phải đánh phá cho khổ dân ? 

- Chúng tôi sẽ cƣớp lấy quyền để tỏ cho các nƣớc đồng minh biết chúng 

tôi mạnh, chứ không chịu để cho ai nhƣờng. 

- Các ông chắc là các nƣớc đồng minh tin ở sức mạnh của các ông 

không ? 

- Chắc lắm. Chắc trăm phần trăm. 

- Tƣơng lai còn dài, các ông nhận lấy trách nhiệm đối với quốc dân và 

lịch sử.” (Trần Trọng Kim, Sđd tr.86,87) 
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(Ghi chú: trong cuộc nói chuyện, giữa Thủ tƣớng Chính phủ Trần 

Trọng Kim và Trần Huy Liệu, Bộ trƣởng Bộ Thông tin tuyên truyền 

trong chính phủ lâm thời Cộng sản, chúng tôi có in chữ nghiêng cụm từ 

hợp tác và chữ nhường, để độc giả lƣu ý đến bản chất của Cộng sản là 

độc hữu. Hợp tác giữa Cộng sản và Quốc gia, hay bây giờ, sau ngày 

30/4/1975, có một vài thành phần ngƣời Việt Nam, sau thời gian ổn 

định cuộc sống ở nƣớc ngoài, đã có chủ trƣơng muốn hòa giải, hòa hợp 

với nhà cầm quyền Cộng sản ở trong nƣớc. Chủ trƣơng này bị những 

ngƣời tị nạn khác phản đối kịch liệt, còn chính quyền Cộng sản thì tung 

ra nghị quyết 36 để thu phục những ngƣời tị nạn khác “không vững lập 

trƣờng” hoặc lập trƣờng trung dung, hoặc những ngƣời muốn “hòa 

giải-hòa hợp”. Tất cả cũng đều là cái trò ma quỷ của Cộng sản thôi. 

Còn chữ nhường thì đã thấy xảy ra vào buổi trƣa trong ngày 30-4-1975. 

Ông Dƣơng Văn Minh, Tổng thống mấy ngày ở Sài Gòn cùng mấy vị 

chức trách cao cấp khác trong chính quyền của ông, nhƣ các ông 

Nguyễn Văn Huyền, Vũ Văn Mẫu...ngồi đợi phía Cộng sản tới để “bàn 

giao” chính quyền cho họ. Ngƣời của phía này đã nói ngay, các ông 

không có gì để bàn giao (hay nhƣờng). Các ông chỉ có việc đầu hàng. 

 

Chúng tôi ghi lại hai vấn đề hòa giải, hòa hợp chuyện của sau 1975 hay 

hợp tác, chuyện của thời kỳ 1945, là để ghi lại đƣờng lối hoạt động của 

Cộng sản và tâm thức của ngƣời Quốc gia. Hai bên vẫn mãi mãi là đối 

kháng nhau. Đấy là những cuộc “đối thoại”, là “trao đổi” cụ thể giữa 

những ngƣời đại diện của hai bên Quốc – Cộng tại Việt Nam, cách 

nhau 30 năm: lần thứ nhất là năm 1945. Lần thứ hai là 1975. Quá đắng 

cay. Cho nên không bao giờ có đối thoại hay trao đổi thật sự giữa 

ngƣời Cộng sản và ngƣời Quốc gia hay giữa Giáo hội Công giáo và 

Cộng sản). 

 

Cụ Hoàng Nam Hùng với Cựu Hoàng Bảo Đại 

 

Cụ Hoàng Nam Hùng, một trong những lãnh tụ cách mạng trong Việt 

Nam Phục Quốc Đồng Minh Hội, cho biết: ngày 13.10.1947, ông Bảo 
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Đại đã viết thƣ cho cụ lúc cụ ở Quảng Châu, mời cụ sang Hƣơng Cảng 

để thảo luận. Cụ Hoàng Nam Hùng đã cùng ông Trần Bội Long đáp tàu 

sang Hƣơng Cảng và đến gặp ông Bảo Đại ở Hong-Kong Hôtel. 

 

Cụ Hoàng Nam Hùng viết: “Trong cuộc đàm luận, tôi đại ý có hỏi ông; 

lấy cớ là chúng tôi những ngƣời xa đất nƣớc đã lâu năm, nên tình hình 

chính trị gần đây của nƣớc nhà không đƣợc rõ cho lắm, và xin ông cho 

biết ý định của ông về việc thoái vị trƣớc đây của ông. 

Ông liền đem hoàn cảnh, nội tình trong nƣớc nhà hồi gần đây nói cho 

chúng tôi hay: 

 

“Hiềm vì các cụ xa đất nƣớc đã lâu ngày, nên tình hình của nƣớc ta 

không lấy làm rõ cho lắm. Riêng tôi khi trƣớc đây, vì nghĩ đến vận 

mệnh của quốc dân, và chỉ chú trọng đến việc thu hồi nền độc lập thật 

sự cho tổ quốc, nên khi ngƣời Nhật sắp sửa đầu hàng, họ có cử đại diện 

đến gặp tôi yêu cầu là hiện nay đảng Việt Minh đang vận động võ lực 

để lũng đoạn nền chính trị trong nƣớc, hòng tranh chiếm địa vị, nếu tôi 

bằng lòng thủ tiêu bọn họ, thì chỉ việc cho lệnh xuống là ngƣời Nhật tức 

khắc dùng binh lực mà giải tán họ. Nhƣng về phần tôi thì lại nghĩ là do 

sự trạng lúc này là một sự trạng cách mạng của ngƣời mình, không nên 

để bàn tay của ngoại quốc nhân cơ hội mà tàn sát đồng bào của ta. Nên 

tôi có trả lời họ là, nếu tôi muốn thì đã tự mình ra lệnh cho quân đội 

dƣới quyền của tôi làm việc đó, chứ không bao giờ lại đi để cho ngƣời 

khác làm công việc đàn áp đồng bào của mình. 

 

“Đến thời gian sau, vì tôi tƣởng rằng cuộc cách mạng là do dân chúng 

tự đứng lên để mƣu cuộc cách mạng cho tổ quốc hợp với nhu cầu mới 

của xã hội, nên tôi tự thoái vị để nhƣờng lại quyền chính cho nhân dân, 

và nhận chức cố vấn trong chính phủ lâm thời. Mãi đến về sau này, gần 

họ tôi mới nhận thấy là đã bị cộng sản che đậy lừa dối, nên tôi tự bỏ 

nƣớc nhà để trở ra đây.. .Vậy các cụ vốn đã là những ngƣời đã xa đất 

nƣớc lâu ngày, nên tôi tự đem cảm tình chân thật, để các cụ hiểu cho 
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mục đích tranh đấu của tôi.” (x. Hoàng Nam Hùng: Năm mƣơi năm 

cách mạng hải ngoại, tr.206) 

 

Việt Minh-Cộng Sản Hành Động: 

 

“Trong những lời tuyên truyền của Việt Minh, thấy luôn luôn nói nào là 

hạnh phúc, nào là tự do, bình đẳng, mà sự thật thì trái ngƣợc tất cả. 

Những lối họ dùng là nói dối, đánh lừa cƣớp bóc, giết hại tàn phá, 

không kiêng dè gì cả, miễn làm cho ngƣời ta mắc lừa hay sợ mà theo 

mình là đƣợc” (Trần Trọng Kim, Sđd tr.118).  

Cụ Trần có ghi nhận dƣ luận bên ngoài, cho rằng, “lúc ấy, giá chính phủ 

không lui vội, tìm cách chống cự lại, Việt Minh không làm gì đƣợc, vì 

họ không có binh lực gì cả. Về đƣờng binh lực, lúc ấy Việt Minh không 

có gì thật. Nhƣng cái phƣơng lƣợc của họ đánh bằng tuyên truyền, bằng 

lối quỉ quyệt lừa dối, để lôi kéo dân chúng đi theo, chứ không đánh 

bằng binh khí. Sự tuyên truyền của họ đã có ngầm ngấm từ lâu trƣớc 

khi quân Nhật đảo chánh chứ không phải bây giờ mới có. Mình đem 

một vài trăm ngƣời trông cậy đƣợc ra chống với mấy vạn ngƣời toàn 

thanh niên thuyền thợ và đàn bà trẻ con lại có những ngƣời Việt Minh 

táo tợn đứng sau lƣng xui khiến chống sao đƣợc ? (Trần Trọng Kim, 

Sđd tr.94) 

 

Trong lúc đó, những ngƣời quốc gia, “thì có các phái tôn giáo nhƣ 

Thiên Chúa giáo, Cao Đài giáo và Hòa Hảo giáo v.v…Song hoạt động 

hơn cả là phái Việt Minh, nào tuyên truyền, nào thóa mạ, nào ám sát là 

việc của họ thƣờng làm rất táo bạo và hăng hái. Các phái khác tuy 

không ƣa Việt Minh nhƣng cũng bị Việt Minh có cái danh nghĩa chống 

Pháp để đòi lại nền độc lập, cho nên có nhiều ngƣời khuynh hƣớng về 

mặt trận kháng chiến. Tôi nghe thấy nhiều ngƣời nói rằng: “Chúng tôi 

không ƣa gì Cộng sản, nhƣng họ đã có cái tổ chức để kháng chiến, thì 

hãy đi kháng chiến đã, rồi sau nếu mà thành công, thì ta sẽ liệu với 

nhau, chứ cúi đầu làm nô lệ cho Pháp nhƣ trƣớc, thà chết thì thôi, không 

bao giờ chịu. Còn một phần hoặc vì quá ghét Việt Minh hoặc vì Việt 
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Minh áp chế để chuyên giữ độc quyền, cho nên thành ra có phe nọ đảng 

kia, chia rẽ giết hại lẫn nhau”. (Trần Trọng Kim, Sđd tr.170). 

 

Những ngƣời ghét Việt Minh nhƣng vẫn gia nhập hàng ngũ Việt Minh 

để nƣơng theo đó mà đánh Pháp, có phải đây là quan điểm của nhiều 

thành phần trong xã hội Việt Nam thời bấy giờ, ngoài lực lƣợng Việt 

Minh ra, phía “ghét Việt Minh-Cộng sản” không có một tổ chức nào 

khác có lực lƣợng đủ mạnh để đánh Pháp? Những đảng phái chính trị 

và cách mạng tuy có những chiến sĩ nhiệt thành yêu nƣớc, nhƣ Việt 

Nam Quốc Dân Đảng với Nguyễn Thái Học và những cán bộ tham gia 

cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930,  Đảng Đại Việt Duy Dân Lý Đông 

A, Đại Việt Dân Chính Nguyễn Tƣờng Tam, Đại Việt Quốc Dân Đảng 

Trƣơng Tử Anh, Việt Nam Cách Mạng Đồng Minh Hội Nguyễn Hải 

Thần, Dân Chủ Xã Hội Đảng Huỳnh Phú Sổ v.v...Những thành phần ƣu 

tú trong các tổ chức chính trị và cách mạng này, một phần đã bị thực 

dân Pháp đàn áp, sát hại từ những năm 1930-1945, phần khác đã bị Việt 

Minh xảo quyệt ám sát, thủ tiêu bí mậtngay trong thời kỳ họ chƣa hoạt 

động công khai. 

“Ở Bắc Bộ một mặt họ sai những ngƣời táo tợ đi đánh phá các nơi, hễ 

đâu có ai ra mặt chống họ, họ bắt đi hay giết chết, làm cho dân chúng 

khiếp sợ, một mặt họ cho ngƣời đi diễn thuyết và tuyên truyền rằng 

đảng Việt Minh đã có các nƣớc đồng minh là Tàu, Mỹ và Nga ủng hộ 

và giúp cho binh khí để đánh bọn độc tài Pháp và Nhật” (x. Trần Trọng 

Kim, Sđd, tr. 69-76) 

“Ở các địa phƣơng và những nơi đô thị, nhƣ Hà Nội, Hải Phòng, ngƣời 

bên nọ bắt ngƣời bên kia. Có ngƣời giữa ban ngày đang đi ở đƣờng bị 

mấy ngƣời ở đâu đến lấy mền rồi trùm đầu bắt đi mất tích. Ở Sở Công 

an Việt Minh bắt những ngƣời Việt Nam Quốc Dân Đảng hay những 

ngƣời bị tình nghi vào tra tấn cực hình, có khi họ dùng những cách tàn 

nhẫn ghê gớm hơn thời Pháp và Nhật cai trị. Ai trông thấy những cảnh 

tƣợng ấy cũng bùi ngùi tủi giận vì gà một nhà mà lại đá nhau lại dữ 
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bằng mấy gà lạ. Ngƣời một nƣớc với nhau mà đối xử vô nhân đạo nhƣ 

thế, thật là thê thảm”.(x. Trần Trọng Kim, Sđd, tr.109-110) 

 

Năm 1946, Việt Minh lên cầm quyền, “ở các nơi đều có Nhân dân Ủy 

ban làm việc.Những ủy viên trong những Ủy ban ấy phần nhiều là 

những ngƣời vô học, thƣờng là thợ thuyền hay phu phen, đƣợc khi có 

quyền trong tay làm lắm điều tàn ngƣợc, bắt ngƣời lấy của, giết hại 

những ngƣời không theo đảng họ, hay vì tƣ thù tƣ oán chém giết một 

cách tàn nhẫn. Ai có dị nghị điều gì, thì cho là phản động, là Việt gian, 

bị bắt bớ, đánh đập tàn nhẫn, đâu đâu cũng náo động cả lên. Ai cũng tự 

hỏi rằng: nếu nhƣ thế này mãi, thì nhân dân sống làm sao ?” (x. Trần 

Trọng Kim, Sdt,tr.128) 

 

Còn ở trong Nam, “Mặt trận Việt Minh do Trần Văn Giầu cầm đầu ra 

mặt tiêu diệt các đảng phái quốc gia.” (x. Phạm Văn Sơn, Chế độ Pháp 

thuộc ở Việt Nam, Tập Hạ - Quyển Bảy, Sài Gòn 1967 tr.282) 

 

Trong cuốn Những bí ẩn đằng sau các cuộc thánh chiến tại Việt Nam, 

của Lữ Giang (1935-2019) ở Chƣơng III, tác giả đã nói đến tƣơng quan 

giữa Công Giáo, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo và Cộng Sản Việt Nam. 

Ở đây chỉ xin trích dẫn những sự kiện  liên quan đến các đảng phái và 

Công giáo Việt Nam. Ông Lữ Giang viết: 

 

“Sau khi Hồ Chí Minh cƣớp đƣợc chính quyền tháng 8 năm 1945, tình 

hinh trong nƣớc rối loạn, bên trong các đảng phái quốc gia chống đối 

mạnh mẽ vì cho rằng Việt Minh đã cƣớp công của họ, bên ngoài Pháp 

bắt đầu mở cuộc tấn công để chiếm lại Đông Dƣơng. Trong tình thế 

này, Hồ Chí Minh đã giả vờ thỏa hiệp với các đảng phái quốc gia và các 

tôn giáo để rảnh tay thƣơng lƣợng với Pháp. Ngày 1.1.1949 Hồ Chí 

Minh thành lập Chính Phủ Liên Hiệp Lâm Thời với các đảng phái quốc 

gia. Nhƣng trong thực tế, công an và bộ đội đều nằm trong tay Đảng 

Cộng Sản Đông Dƣơng.  
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Ngày 6-3-1946, Hồ Chí Minh ký thỏa ƣớc sơ bộ với Pháp để làm kế 

hoãn binh. Thỏa hiệp xong với Pháp, Hồ Chí Minh quay lại thanh toán 

các đảng phái quốc gia và các tôn giáo. Hai vụ tàn sát có quy mô nhất là 

hai vụ sau đây: 

 

Vụ thứ nhất xảy ra vào đêm 27-6-1946. Để cho các đảng phái và các tôn 

giáo không nghi ngờ và đề phòng, ngày 7-5-1946 Hồ Chí Minh cho lập 

Mặt Trận Liên Hiệp Quốc Dân Việt Nam và kêu gọi các tôn giáo và các 

đảng phái quốc gia tham gia để chống Pháp. Bất thần, trong đêm 27-6-

1946, Hồ Chí Minh ra lệnh cho bộ đội và công an tấn công các cơ sở 

tôn giáo và đảng phái quốc gia đƣợc xếp vào loại “phản động” trên toàn 

quốc, giết hoặc đem đi thủ tiêu các lãnh tụ và cán bộ của các tổ chức 

này. Con số bị giết tại chỗ hoặc bị thủ tiêu lên đến khoảng 50.000 

ngƣời. Nguyễn Hải Thần và Vũ Hồng Khanh chạy trốn qua Trung Hoa.  

 

Vụ tàn sát thứ hai xảy ra vào đêm 19-12-1946 còn khốc liệt hơn.Ngày 

18-12-1946, Bộ Tƣ Lệnh Pháp thấy có nhiều chuyện  bất thƣờng trong 

việc điều quân của Việt Minh tại Hà Nội. Nhiều chƣớng ngại vật đƣợc 

dựng lên trong thành phố, các đơn vị Tự Vệ đƣợc tập trung về bố trí 

nhiều nơi, tình hình trở nên nghiêm trọng. Bộ Tƣ Lệnh Pháp liền ra mật 

lệnh cho các kiều dân Pháp tập trung vào các khu vực gần các trại lính 

Pháp để dễ bảo vệ, đồng thời gửi thƣ cho Hoàng Hữu Nam phản đối 

thái độ khiêu khích của các toán Tự Vệ. Vào khoảng 20 giờ ngày 19-

12-1946, Hồ Chí Minh ra lệnh cho nổ súng trên toàn thành phố Hà Nội, 

vừa tấn công các đồn của Pháp vừa lùng bắt các lãnh tụ và cán bộ của 

các đảng phái và tôn giáo. Số ngƣời bị giết lần này còn cao hơn lần 

trƣớc. Nhà cách mạng Trƣơng Tử Anh đã bị giết trong đợt tấn công 

này. Cuộc tấn công cũng đƣợc mở rộng cùng một lúc trên toàn quốc.” 

(Lữ Giang, Sđd) 

 

Theo cụ Hoàng Nam Hùng viết trong quyển Hồi ký Năm Mƣơi Năm 

Cách Mạng Hải Ngoại thì, sau ngày ngƣời Nhật đầu hàng, vua Bảo Đại 

thoái vị để tuyên bố chấm dứt nền quân chủ, một chính phủ liên hiệp 
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đầu tiên đƣợc thành lập, gồm có 9 ngƣời, kể cả ông Vĩnh Thụy, cố vấn 

tối cao. Còn lại 8 ngƣời, thì chia đều: phía CS 4, các thành phần đảng 

phái khác 4. Tuy nhiên, những vị trí quan trọng nhƣ Chủ tịch, Tài 

chính, quân sự đều thuộc về Cộng sản.  

 

Cho nên, “thừa cơ hội có binh lực trong tay, Việt Minh làm chủ đƣợc 

tình thế chính trị trong nƣớc, mƣu biến thế cuộc cách mạng quốc gia 

thành một chủ nghĩa cộng sản, để thực hiện chủ trƣơng của Nga sô. Họ 

ra mặt phá hoại và thủ tiêu các đảng phái, cũng nhƣ phần tử đối lập.” 

(Theo Hoàng Nam Hùng, Sđd, tr. 202) 

 

Nhớ Ngƣời Chiến Sĩ Trẻ Việt Nam Quốc Dân Đảng Trong Trận Vĩnh 

Yên 

 

Cụ Hoàng Nam Hung cho biết tiếp: “Trƣớc tình thế nghiêm trọng, một 

số quần chúng và đảng phái cách mạng đã tách ra khỏi các khu kháng 

chiến chống phát-xít trƣớc đây, để thành lập nên những lực lƣợng đối 

lập lại chính phủ (liên hiệp) lúc đó nhƣ Việt Nam Quốc Dân Đảng do 

nhóm ông Đỗ Đình Đạo và đa số sinh viên và học sinh Việt Nam đã võ 

trang chiếm giữ các khu vực từ tỉnh Phúc Yên, Vĩnh Yên, Việt Trì, Bắc 

Kạn, chạy sang đến miền Cha-Pa và liên lạc đến tận tỉnh lỵ biên giới 

Lao Kay, lực lƣợng đã kiểm soát một phần trên con đƣờng xe lửa Hải 

Phòng đi Vân Nam. 

“Ở mạn Trung châu, các khu chiến kế tiếp đƣợc thành lập ngay trong 

các thành phố lớn nhƣ Thanh Hóa, Hà Nội, Hƣng Yên, Hải Phòng, mặt 

trên mạn ngƣợc các anh em trong Đại Việt Quốc Dân Đảng chiếm giữ 

phân nửa thị xã Bắc Giang, và anh em Phục Quốc Quân chiếm giữ toàn 

tỉnh Lạng Sơn. Trong khi ấy, từ vỹ tuyến 16 trở vào trong Nam, thì do 

quân đội Anh có nhiệm vụ giải giáp quân đội Nhật, thừa cơ hội ấy, quân 

đội Pháp từ chính quốc trở sang đã nhảy dù xuống chiếm giữ lại các cơ 

sở hành chính trong các độ thị lớn, để mƣu sự đặt lại nền thống trị ở 

Việt Nam. Cuộc kháng chiến của các chiến sĩ và nhân dân ta bắt đầu 

bùng nổ từ đó. Lực lƣợng Pháp lúc bấy giờ đƣợc quân đội Anh, Ấn và 
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Nhật trợ lực. Nhƣng các chiến sĩ của ta vẫn hăng hái chiến đấu để bảo 

vệ đất đai. 

 

Ngày 3 tháng 3 năm 1946, quân đội Pháp từ Nam Việt theo đƣờng biển 

tấn công lên cảng Hải Phòng và Đồ Sơn, nhƣng lực lƣợng của các anh 

em quốc gia và lực lƣợng quân sự bảo vệ Trung Hoa đã đẩy lui cuộc đổ 

bộ của chúng ra biển. (Hoàng Nam Hùng, Sđd. tr.203) 

 

Trƣớc tình thế nguy hiểm này, Hồ Chí Minh gian hùng bèn ký hiệp định  

với Pháp ngày 6-3-1946, chấp thuận cho Pháp mang quân trở lại 4 nơi ở 

Việt Nam, thì cùng lúc ấy, ở Vân Nam có rối loạn về vụ chính phủ Tàu 

(Tƣởng Giới Thạch, Nv) thuyên chuyển quân lực của tƣớng Lƣ Hán nên 

quân đội Tàu đƣợc lệnh chấm dứt nhiệm vụ (giải giới quân Nhật ở miền 

Bắc Việt Nam, Nv) để kéo về nƣớc sớm hơn nhiệm kỳ. 

“Thừa cơ hội, ông Hồ Chí Minh hạ lệnh cho các binh lực của đảng 

Cộng sản tấn công vào các khu chiến nhƣ Vĩnh Yên, Phúc Yên, Bạch 

Hạc và Việt Trì, các anh em chiến sĩ quốc gia ở các khu chiến lập tức 

chống lại, và đã đẩy lui nhiều lần tấn công của các phần tử Cộng sản. 

Cuối cùng vì thiếu thốn đạn dƣợc trƣớc một áp lực quá nặng nề của đối 

phƣơng, anh em Việt Nam Quốc Dân Đảng đã mở một đƣờng máu kéo 

lên mạn ngƣợc qua Việt Trì, Lào Kay để rút sang Trung Hoa. Trận đánh 

ở Vĩnh Yên đã kết thúc sau khi các anh em sinh viên và trí thức đã 

quyết tử chiến đấu giữ thị xã đến phút cuối cùng rồi anh em ôm súng 

nhảy xuống sông Bạch Hạc tự vẫn.(x. Hoàng Nam Hùng, Sđd, tr.203-

204) 

 

Cơm bánh là châu lệ tôi  

Tôi khóc vì ngƣời 

Vì đất nƣớc tôi 

Những ngƣời còn sống và những ngƣời đã chết 

Bởi những kẻ bạo tàn 

Những kẻ man rợ 

Những tội ác chiến tranh 
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Trong đấu tố  

Trong Thôn Hoành Đồng Tâm  

Hôm nay đọc chuyện Vĩnh Yên 

Nhớ ngƣời chiến sĩ trận tiền quyên sinh ! 

 

Tôi chép lại mấy dòng lịch sử về các chiến sĩ Việt Nam Quốc Dân 

Đảng, cách riêng trong trận đánh ở Vĩnh Yên với lực lƣợng  của Việt 

Minh trên đây, để nhớ đền những bạn hữu tôi đang sống trên đất nƣớc 

Hoa Kỳ, một số khác ở lại trong nƣớc, từ sau ngày 30 tháng 4 năm 

1975. Các bạn hữu tôi thuộc Tổng bộ Yên Bái, một tổ chức trí thức trẻ 

của VNQDĐ, do Đỗ Tất Phú (+) và Đỗ Đình Duyệt vận động thành 

lập.[Đỗ Đình Duyệt là bào đệ của Đỗ Đình Đạo mà cụHoàng Nam 

Hùng đã nhắc đến trên đây]. Đỗ Tất Phú giữ vai Chủ tịch, Đỗ Đình 

Duyệt phó chủ tịch, Phạm Nam Sách ủy viên Tuyên huấn và một số ủy 

viên khác, nhƣ Nguyễn Cái Thế, Nguyễn Tƣờng Uyển, Lƣu Thái Hƣng, 

Đỗ Đức Thịnh, Quách Trọng Phụ v.v…Tổ chức này có khuynh hƣớng 

độc lập, không thuộc hệ phái nào, nhƣng có liên hệ mật thiết với gánh 

Chủ Lực do Lê Hƣng lãnh đạo, trong đó có Chu Tử Kỳ.  

 

Chúng tôi thật sự đã khóc khi chép đến việc các chiến sĩ trẻ của Việt 

Nam Quốc Dân Đảng, chiến đấu đến giọt máu cuối cùng và biết rằng 

lực lƣợng địch quá sắt máu, mạnh và hung dữ, mình không chống cự 

đƣợc nên đã trầm mình trên dòng sông Bạch Hạc. Con sông định mệnh 

này chắc chắn đã đƣa các chiến sĩ và trí thức trẻ về với Tổ Tiên của 

Dòng Lạc Việt. 

 

Hiệp Ƣớc Sơ Bộ Ngày 06-03-1946  

 

Về việc này, theo Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng (1918-2009) hiệp định 

đƣợc ghi và dán trên các tƣờng nhà trong phố. Dân chúng phẫn nộ, bóc 

xé đi. Mấy ngày sau ông Hồ Chí Minh đích thân báo cáo trấn an quốc 

dân tập hợp trƣớc cửa Nhà Hát lớn Hà Nội. Trong hiệp định có nói quân 

đội Pháp sẽ đổ bộ lên 4 thành phố lớn ở miền Bắc: Hà Nội, Hải Phòng, 
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Nam Định, Hải Dƣơng, ở đó hết 5 năm họ sẽ rút đi (x.Đức cha Lê Đắc 

Trọng: Những câu chuyện về một thời, Tập 2-2007, trang 123). 

 

Ở một trang hồi ký tập  thứ 3 sau đó, Đức cha Lê Đắc Trọng trở lại với 

bản hiệp định và ngài viết tiếp:  

“Dân chúng phẫn nộ xé những bích trƣơng cũng không cản nổi đƣợc 

quân Pháp rầm rộ, lập tức kéo đến bốn địa điểm đó. Nhƣng uy tín của 

Việt Minh, ông Hồ Chí Minh không thể không bị suy giảm, lung lay; 

nên lập tức ông Hồ Chí Minh cho triệu tập một cuộc mít tinh trƣớc Nhà 

Hát Lớn Hà Nội, để trấn an dân chúng thơ ngây, bằng những lời lẽ cũng 

rất thơ ngây: “Hỡi quốc dân đồng bào, tôi xin hỏi, bây giờ để cho quân 

Pháp lên đóng ở bốn địa điểm đó, rồi hết năm năm, họ sẽ rút lui, ta 

không mất một viên đạn nào, hay là ta đứng lên đánh đuổi họ, chinh 

chiến với họ nhiều năm với nhiều tàn phá. Đàng nào hơn?”(Sđd, Tập 3-

2009, tr.41) 

 

Còn về chính ngày nổ ra cuộc  “Cách mạng tháng tám”, thì ngài nhận 

thấy nhƣ sau: 

 

“Vào buổi chiều ngày 19-8, tôi thấy có hơn một chục ngƣời, tôi không 

nhớ có cờ hay không, chỉ thấy họ đi trên con đƣờng qua trƣớc cửa nhà 

thờ họ tôi, một ngƣời hô: “Tiễu trừ Việt gian”, “đả đảo quân đội Nhật” 

và đả đảo gì nữa tôi không nhớ. Đoàn ngƣời đi theo hô đáp: “Đả đảo, đả 

đảo, tiễu trừ, tiễu trừ”. Bấy nhiêu chữ: tiễu trừ, đả đảo, Việt gian, quân 

phiệt và nhiều tiếng khác, tôi nghe lần đầu tiên. Rồi còn có những câu 

hô khác tôi nghe không rõ và vì thế không nhớ.” (x. Những câu chuyện 

về một thời, Tập 2 – 2007, tr.9) 

 

“Tôi đang đi học, nên dễ chú ý đến diễn tiến của tình hình quốc gia, đến 

những cuộc biểu tình loại đó. Sau này ngƣời ta nói: hôm đó quân cách 

mạng, dân quân, nông dân đến chiếm trụ sở huyện nọ huyện kia, nói 

chúng ta “cƣớp chính quyền”. Không biết các nơi có “đứng dậy” hoặc 

“hƣởng ứng” hay không chứ trong huyện tôi, và cả tỉnh tôi, xem nhƣ 
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không có chuyện gì, nhƣng sau này gọi cái ngày đó là Cách Mạng 19 

Tháng Tám.” (x.ĐC Lê Đắc Trọng, Sđd, tr.10) 

 

“Cách mạng này thành công không do sức mạnh nội tại, cho bằng do 

tình hình biến chuyển trên thế giới là chủ yếu. 

 

“Quân đội Nhật đầu hàng không điều kiện cả trên đất Việt Nam mà họ 

đang chiếm đóng và sắp sửa bị quân Đồng Minh đến giải giáp. Quân 

đội Đồng Minh gồm Anh, Mỹ, Nga, Tàu (Tƣởng Giới Thạch). Chính 

phủ Trần Trọng Kim đƣợc Nhật ủng hộ, nay nhƣ chiếc ghế khập 

khiễng, đẩy nhẹ một cái là đổ. Các đảng phái ái quốc trƣớc đây đã bị 

Pháp đàn áp, nay chƣa kịp khôi phục. Chỉ có đảng Cộng Sản Đông 

Dƣơng, họ vẫn ngấm ngầm hoạt động, nay xuất đầu lộ diện dƣới danh 

hiệu Việt Minh. Việt Minh là tên tắt của Việt Nam Độc Lập Đồng Minh 

Hội, là mặt trận nhƣ họ nói “bao gồm mọi đảng phái yêu nƣớc, mục 

đích giành độc lập cho Việt Nam”. Đảng Cộng Sản là linh hồn, là chủ 

yếu, là lãnh đạo của mặt trận. Sau này vỡ lẽ chỉ có hai đảng, đảng Xã 

Hội, đảng Dân Chủ. Hai đảng này cũng chỉ là cách nói của đảng Cộng 

Sản chứ họ vẫn phải răm rắp theo đƣờng lối của đảng Cộng Sản. Cuộc 

gọi là “cách mạng” nay trở thành tên tuổi chỉ nhờ cách tô son vẽ phấn 

sau này, mà cách tô phết của cộng sản thì có tiếng. 

 

“Việt Minh khéo lợi dụng thời cơ, bên trong là lòng ái quốc của dân 

Việt, bên ngoài đứng về phía Đồng Minh hô khẩu hiệu “chống Nhật”, 

đôi nơi chạm súng với quân đội Nhật để dƣơng oai, chứ sức đâu hoặc 

dại gì mà đƣơng đầu với con ngƣời đã sắp chết, mà còn bị giảm thực 

lực, lúc này cần phải đƣợc bảo vệ nuôi dƣỡng. Ve vãn Đồng Minh lúc 

này là thƣợng sách. 

 

“Nghe nói ở Việt Bắc, nơi này nơi khác nổi dậy chống Nhật, đánh Nhật. 

Rồi căn cứ địa này, căn cứ địa khác, chiến khu này chiến khu khác của 

Việt Minh – Quốc Dân Đảng – Đại Việt, ở Thái Nguyên, Yên Bái, Lạng 

Sơn. 
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“Thế chiến sắp đến thời kỳ kết thúc. Bên Âu Châu, trục Balinh – Rôma 

gẫy vỡ tan tành và việc phát xít Đức-Ý bại trận không còn mảnh giáp. 

Hitler, Mussolini, ngƣời bị treo cổ, ngƣời tự sát. Bên này, đầu trục trơ 

trọi một mình, cố xoay xở, song mấy quả bom nguyên tử rơi xuống 

Nagazaki-Hirosima, trục biến mất. Quân Nhật đầu hàng không điều 

kiện trên các mặt trận. 

 

“Thời cơ ngàn năm có một cho các đảng cách mạng đứng lên giành 

độc lập. Trƣớc là để gây thanh thế, sau là theo nhƣ thói nhân gian quen 

nói một cách khá nôm na “giây máu ăn phần”. Ta đứng về phía Đồng 

Minh (Anh-Mỹ-Nga-Tàu). Ta đã chiến đấu cùng một mục tiêu nhƣ 

Đồng Minh, ta cũng dự phần vào chiến thắng của Đồng Minh. 

 

“Về nội bộ, các cuộc nổi dậy và chiến thắng nay gộp lại thành cuộc 

Cách Mạng vĩ đại. Đỉnh cao là Cách Mạng ngày 19-8, Cách Mạng 

Tháng Tám, do Việt Minh cầm cờ đi đầu.” (x. Những câu chuyện về 

một thời, Tập 2-2007, tr.12) 
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CHƢƠNG 2 

 
Những Chứng Nhân 

Của Cái Thuở Ban Đầu Ấy... 

 

 

 

Những nhận xét rất khách quan và trung thực của Đức cha Lê Đắc 

Trọng, Giám mục Phụ tá TGP Hà Nội mà chúng tôi đã dẫn trên đây, 

cho thấy ngài tuy là một Giám mục, thuộc hàng giáo phẩm cao cấp của 

Giáo hội Công giáo, nhƣng ngài vẫn ý thứcvà biểu hiện trách nhiệm của 

một công dân trong một đất nƣớc, một thời đại mà ngài có mặt, qua 

những biến cố gây ra bao đau thƣơnghầu nhƣ không trừ một ngƣời dân 

nào, không một tôn giáo nào tại Việt Nam đƣợc miễn trừ. 

 

Về mặt đạo, 

Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng đã để lại cho Giáo hội Việt Nam, đặc 

biệt là Tổng giáo phận Hà Nội một quyển sách gồm ba tập. Đây là một 

tài liệu hiếm có của Giáo hội miền Bắc Việt Nam đƣợc viết về  một giai 

đoạn mà Đức cha gọi là Những câu chuyện về một thời. Hiếm có chẳng 

những về nội dung cuốn sách mà còn vì đây là tâm huyết, là chứng từ 

của một Giám mục, vị thứ hai sau Đức cha Tađêô Lê Hữu Từ, viết cuốn 

hồi ký về giai đoạn 1945, Phát Diệm lập lực lƣợng Tự Vệ, chống Cộng 

Sản, chống cả Pháp lúc đó đã trở lại Việt Nam bởiHiệp định Sơ bộ, ký 

với Hồ Chí Minh. Với cuốn Những câu chuyện về một thời, những vấn 

đề mang tính lịch sử của giáo hội Việt Nam nói chung và riêng với giáo 

hội miền Bắc, hầu nhƣ suốt cuộc đời của ngài, cách riêng từ ngày 19-8-

1945,Việt Minh cƣớp chính quyền, Việt Minh tiêu thổ kháng chiến để 



24 | V I Ệ T  N A M  C Ô N G  G I Á O  .  .  .  

 

 

đánh Pháp, Việt Minh tấn công vào các làng công giáo một cách tàn 

bạo, mà ngày nay còn ghi lại trong lòng ngƣời câu: “Phú Ninh quằn 

quại – Cao Mại đau thƣơng” (Phú Ninh, thuộc xã Giao Xuân, huyện 

Giao Thủy, tỉnh Nam Định, giáo phận Bùi Chu. Cao Mại, thuộc xã 

Quang Hƣng, huyện Kiến Xƣơng, tỉnh Thái Bình, giáo phận Thái 

Bình). Rồi cuộc di cƣ năm 1954 mà ngài gọi là “Một biến chuyển long 

trời lở đất duy nhất trong lịch sử di dân Việt Nam”, sau đó là những 

năm tháng đau thƣơng, mất mát, dò xét, nghi kỵ, chia rẽ ngƣời có đạo 

với nhau, dùng ngƣời có đạo quậy phá các linh mục, phá rối trong các 

giờ kinh nguyện tại nhà thờ của giáo dân,  lại còn những linh mục “yêu 

nƣớc” phục vụ chế độ CS phản bội Chúa, chống phá giáo hội! Có ông 

còn đốt phá nhà thờ! 

 

Linh mục Trƣơng Bá Cần (1930-2009) khi còn sinh thời và cả sau khi 

đã khuất, đã luôn ám ảnh tôi về điều mà ông từng đã viết khi bảo vệ cho 

lập trƣờng cộng tác với Cộng sản qua vai trò một linh mục Công giáo, 

một Tổng biên tập tờ Công giáo và Dân tộc, một ủy viên đoàn Chủ tịch 

của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, phó chủ tịch Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch, ủy viên Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là “di sản của 

lịch sử”. Di sản của lịch sử này là gì? Là Giáo hội Công giáo Việt Nam 

mà có lúc ông bảo là cái “dị vật”, một “con ngựa thành Troie” ?! 

 

 Điều thứ hai, linh mục Trƣơng Bá Cần đã ngả theo Cộng sản từ khi ông 

còn là “thầy giáo làng”(x. Công giáo miền Nam Việt Nam sau 30-4-75, 

tr.99). Vì thế, cái áo Công giáo và nhất là chiếc áo Linh mục, đối với 

ông, chỉ là một cái gì khác, không phải con ngƣời thật của ông. Và 

chúng tôi tự hỏi: “Tại sao Linh mục Trƣơng Bá Cần đã chọn chủ nghĩa 

xã hội, hợp tác với Cộng sản để thực hiện chủ nghĩa xã hội, mà ông 

không dám  từ bỏ đạo Công giáo để chính danh là một trí thức Mác-xít? 

Ông vẫn tin linh hồn bất tử? Vì thế mà ông không thể là một kẻ vô 

thần? Ông vẫn còn là một con ngƣời, một con ngƣời huyền nhiệm. Từ 

khi Liên Xô và khối Cộng sản Đông Âu mang Chủ nghĩa xã hội của 
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Mác ra làm mục tiêu cho chính sách cai trị, thì nó đã gắn liền với man 

rợ, bạo tàn, khủng bố và chết chóc, nhân dân chỉ còn là những kẻ nô lệ 

về mọi phƣơng diện trong cuộc sống. Ngƣời dân mất tất cả, mất cả 

ngôn ngữ mình nói với nhau thƣờng ngày, mất cả tƣ tƣởng. Phải suy 

nghĩ “đúng nhƣ” cộng sản…Ngay cả tình cảm, chuyện yêu nhau cũng 

phải yêu theo hƣớng dẫn của cán bộ, giai cấp nào yêu nhau theo giai 

cấp ấy. Vậy mà những Linh mục Trƣơng Bá Cần, Huỳnh Công Minh. 

Vƣơng Đình Bích lại có thể chấp nhận?! Con ngƣời huyền nhiệm, ở 

đâu? Nó là gì? Bản thể con ngƣời, ở đâu? Nó là gì? Căn tính của một 

“Kitô khác”, ở đâu? Nó là gì? Các ông đã gạt tất cả ra khỏi chính mình 

để nhập cuộc tranh đấu với đảng vô thần! Các ông đã hạ bệ Thiên Chúa 

và đƣa con ngƣời vô thần thay thế! Đâu là căn nguyên tƣ tƣởng, thôi 

thúc các ông nhập cuộc, bất chấp cả những hƣớng dẫn của Hội thánh, đi 

theo Chúa Giêsu thì đừng ngoảnh mặt lại phía sau. Dứt bỏ hết sự đời. 

Để kẻ chết chôn kẻ chết. Hãy từ bỏ mình. 

 

Riêng linh mục Phan Khắc Từ thì đã thực thụ là cán bộ Cộng sản rồi, 

khi ông lấy vợ và đẻ con, rồi công khai tổ chức sinh nhật cho con, mời 

cán bộ đảng viên dự, nhƣng lại không báo cáo cho Tòa Giám mục Tổng 

giáo phận Tp.HCM. Tòa Tổng giám mục này, tất nhiên là muốn loại 

ông Phan Khắc từ ra khỏi hàng ngũ các linh mục của Tổng giáo phận vì 

ông đã vi phạm luật độc thân mà vẫn cứ là một linh mục chính xứ Vƣờn 

Xoài, vẫn cứ làm lễ. Nhƣng đã qua ba đời Tổng Giám mục, từ Phaolô 

Nguyễn Văn Bình, JB. Phạm Minh Mẫn, Phaolô Bùi Văn Đọc và Tổng 

Giám mục thứ tƣ hiện nay là Giuse Nguyễn Năng, đều vì “nể nang” 

chính quyền, nên cứ phải “nuốt đắng ngậm cay” vì cái ông này.Về phía 

giáo dân, nói cách bao quát: có hai thành phần có “cái nhìn” khác nhau 

về việc này. Thành phần thứ nhất: biết là “chƣớng”nhƣ bao nhiêu điều 

“chƣớng tai gai mắt” trong xã hội này, nhƣng ngƣời dân thì làm đƣợc 

gì!? Không chấp nhận đƣợc mà cũng cứ phải chấp nhận. Một cách chịu 

đựng huyền nhiệm, nhƣ thể họ đã bị “thuần hóa”! Còn thành phần thứ 

hai, là những ngƣời Công giáo bình dân thì họ “khó chịu” lắm. Họ 

không thể chấp nhận đƣợc. Họ nghĩ rằng các đức Giám mục không biết 
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lòng giáo dân đấy thôi. Phải đuổi ông ta ra khỏi nhà thờ. Đây là cái khó 

chịu nhất, khó coi nhất trong Giáo hội Công giáo Việt Nam dƣới thời 

Cộng sản. Nó là một mảng tối của những mảng tối khác trong lịch sử 

Công giáo từ sau ngày 30-4-1975. 

 

Vậy, những “di sản lịch sử” ấy, thực chất là gì? 

 

Tôi đã đi tìm cái “di sản lịch sử” ấy, nói cách khác là sự thật thuộc giai 

đoạn những Đoàn Tự vệ Bùi Chu và Phát Diệm đƣợc thành lập. Hay đó 

là một cái gì rộng lớn hơn so với cái tầm nhìn của một nhà sử học. 

 

Trong số những ngƣời Công giáo dấn thân vào các hoạt động chính trị, 

xã hội ở thời kỳ 1945 còn sống cho tới sau này tại miền Nam, theo 

chúng tôi, là rất hiếm, ngoại trừ hai ngƣời là ông Nguyễn Đình Đầu và 

Mũ Xanh Nguyễn Văn Năm, tên cũ là Nguyễn Đình Tú. Cả hai ông đều 

không viết sách về giai đoạn Việt Minh cƣớp chính quyền, mà chỉ để lại 

1,2 bài báo. Ngoài ra, chúng tôi may mắn có đƣợc quyển Chuyện Nhà 

Tôi của Minh Đức, viết về việc nhà mình, một phần dựa theo cuốn Nhật 

ký của thân phụ bà là cuốn “Kỷ niệm  Những ngày đêm tù đày”, phần 

khác là theo ký ức của ngƣời thân trong nhà. Trong đó bà kể lại lịch sử 

của thân phụ mình,  là ông Nguyễn Văn Tỉnh, thƣờng gọi là ông Tinh 

Hoa, sinh quán tại xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, 

về sau gia đình ông vào Thanh Hóa sinh sống rồi ông tham gia cách 

mạng, tháng 8 năm 1945, giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt 

Nam – Thanh Hóa, là đại biểu quốc hội khóa 1 nƣớc Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa. Nhƣng về sau, gia đình ông bị quy là “địa chủ”, bị tịch thu 

toàn bộ tài sản trong nhà, còn ông thì bị kết án oan trong vụ án hai nhà 

sƣ  tại Thanh Hóa là Tuệ Quang – Tuệ Chiếu. Ông bị kết án tù chung 

thân. 

 
Ông Nguyễn Đình Đầu Trong Ngày Việt Minh Cƣớp Chính Quyền ở Hà 

Nội 
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Trong bài: “Từ Hội Việt Nam Công giáo Cứu quốc đến Tổng bộ Công 

giáo Cứu quốc Phát Diệm”, tác giả Nguyễn Đình Đầu đã viết ngay ở 

phần mở đầu loạt bài này (gồm 2 bài): “...Đây là hai đoàn thể của ngƣời 

công giáo làm chính trị có ảnh hƣởng khá sâu rộng đến giới công giáo 

và cục diện đất nƣớc ta ở một thời. Không chừng những di căn tiêu cực 

nhiều hơn tích cực còn tồn tại trong tâm khảm của các thế hệ hậu duệ cả 

thƣờng dân lẫn giới cầm quyền. Chúng ta nên tìm hiểu sự kiện đó trong 

thanh bình và phân tích nó cho đúng lịch sử, ngõ hầu ôn cố tri tân và 

góp phần hòa hợp hòa giải dân tộc rất cần thiết trong thời hiện tại.” (x. 

Tuần báo Công giáo và Dân tộc số 1551 Tuần lễ từ 31.3 đến 06.4.2006 

tr. 34) 

 

Sau những lời dạo đầu trên đây, ông Nguyễn Đình Đầu đề cập ngay đến 

cuộc mít tinh trƣớc cửa Nhà Hát lớn Hà Nội do Liên đoàn công chức 

thuộc chính phủ Trần Trọng Kim tổ chức vào ngày 17-8-1945. Ông 

Nguyễn Đình Đầu cũng tham dự họp mít tinh này, có lẽ ông ngồi ở một 

vị trí khá thuận tiện để thấy “các chiến sĩ cách mạng cầm Cờ đỏ sao 

vàng chạy len lỏi giữa hàng ngũ công chức khắp quảng trƣờng  cùng hô 

Đả đảo bù nhìn! Ủng hộ Việt Minh.” Trong số các “chiến sĩ cách mạng” 

này, ông Nguyễn Đình Đầu cũng thấy một ngƣời bạn trong số những 

ngƣời bạn của ông, đó là Trần Công Vinh, “cầm cờ mặt mũi căng thẳng 

chạy qua mặt mình”.Sau ông mới biết ngoài ông Vinh, còn các ông 

Trần Công Chính và mấy ngƣời khác nữa, “cũng tham dự trong buổi 

Việt Minh xuất hiện này.” Sau đó ông cho biết: “Hầu hết các anh là 

đoàn viên Thanh Lao Công thuộc xứ Thái Hà Ấp do các cha Dòng 

Chúa Cứu Thế phụ trách. Các anh cũng làm thợ trong nhà in báo Công 

giáo Trung Hòa (sau gọi nhà in Têrêsa) của giáo phận Hà Nội. Ngƣời 

đứng đầu nhóm là anh Trần Công Chính, Phó đoàn Thanh Lao Công 

Thái Hà Ấp mà Trƣởng đoàn là anh Mai Văn Úc”. Còn ông Nguyễn 

Đình Đầu thì ông cho biết, khi ấy ông làm “Trƣởng khu vực Thanh Lao 

Công Hà Nội nên quen biết thân tình với các anh”. 
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Hai ngày sau cuộc họp mit tinh, tức ngày 19-8-1945, Việt Minh cƣớp 

chính quyền ở Hà Nội. “Trên hai tháp chuông Nhà thờ lớn xuất hiện 

những khẩu hiệu có vẻ quá khích nhƣ Giáo hội Việt Nam của ngƣời 

Việt Nam hay Giáo sĩ ngoại quốc phải trả lại chỗ cho giáo sĩ bản 

xứ”.(Nguyễn Đình Đầu, Bđd trang 34, cột 3). Hai điều này xuất hiện trở 

lại ở Sài Gòn trong vụ một số nhỏ linh mục và giáo dân trí thức biểu 

tình đả đảo phản đối Đức cha Nguyễn Văn Thuận đƣợc Tòa thánh bổ 

nhiệm vào chức Phó Tổng Giám mục với quyền kế vị Tổng giáo phận 

Sài Gòn và trục xuất Đức Khâm sứ Tòa thánh H. Lemaitre khỏi Việt 

Nam. Rõ ràng đấy là những hành động của những kẻ thù của giáo hội. 

Không thế thì họ cũng là những tay sai, làm nô lệ cho một thế lực thù 

nghịch với giáo hội. 

 

Sau ngày Việt Minh cƣớp chính quyền, theo ông Nguyễn Đình Đầu thì 

giới công giáo có những buổi họp tại trụ sở Hội Việt Nam Công giáo 

Cứu quốc ở số 9 đƣờng Lamblot, nhằm tìm cách huy động giới Công 

giáo ủng hộ Việt Minh. Nhƣng thảo luận mãi mà không đi đến kết quả 

nào, bấy giờ ông Nguyễn Đình Đầu mới đề nghị “một lập trƣờng trung 

dung: Giới công giáo thủ đô Hà Nội sẽ họp mít tinh với tƣ cách đại diện 

hai triệu đồng bào công giáo (!) hiệu triệu toàn thể tín hữu trong nƣớc 

và các nƣớc trên thế giới hãy chào mừng chính quyền Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa và ủng hộ nền độc lập của dân tộc Việt Nam. Không ngờ 

mọi ngƣời tán thành và cử tôi làm trƣởng ban tổ chức míttinh định vào 

ngày 30-8-1945”...(bđd tr. 34, cột số 4). 

 

Có lẽ đó là một cuộc họp mít tinh duy nhất của giới công giáo Hà Nội, 

bày tỏ ủng hộ Việt Minh. Tuy nhiên đây là do đề nghị của cá nhân ông 

Nguyễn Đình Đầu, chứ không do một tổ chức xã hội hay một đoàn thể 

Công giáo  nào đứng ra tổ chức. Có điều ông Nguyễn Đình Đầu không 

có một chữ nào nói về cuộc biểu tình, đã diễn biến nhƣ thế nào. Hoàn 

toàn không có. Nhƣ vậy cũng có thể hiểu rằng cuộc biểu tình này do cá 

nhân ông Đầu đề nghị không thành công, nên im đi là xong. Mặt khác, 

trong các cuộc thảo luận ở số 9 Lamblot có mặt ông Trần Công Chính, 
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Chủ tịch Hội Việt Nam Công giáo Cứu quốc, ông này đã theo Việt 

Minh từ lúc nào mà ông Nguyễn Đình Đầu không hề biết, nên ông Đầu 

nói rằng Trần Công Chính “giữ bí mật không ra mặt điều khiển chƣơng 

trình nghị sự. Hầu nhƣ ai muốn nói gì thì nói (...) Chắc có điều khiển 

ngầm mà tôi không biết” (bđd tr.34, cột số 4). Chúng tôi không đƣợc 

biết có sự ủng hộ nào khác của đồng bào công giáo Hà Nội hay bất cứ 

nơi nào khác trên toàn quốc đối với chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa. Một hành động duy nhất mang tính tập thể làngay sau khi Hồ Chí 

Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập,  các giám mục Việt Nam đã  cùng 

ký tên vào hai bức điện văn gửi Toà thánh Vatican và cộng đồng Công 

giáo thế giới đề nghị ủng hộ và công nhận Chính phủ Việt Nam do Hồ 

Chí Minh đứng đầu. 

 

Những ai thành lập Hội Việt Nam Công giáo Cứu quốc và Liên đoàn 

Công giáo Việt Nam?  

 

Còn việc thành lập Hội Việt Nam Công giáo Cứu quốc thì ông Nguyễn 

Đình Đầu cho biết: “anh bạn Thanh Lao Công Trần Công Chính thành 

lập Hội Việt Nam Công giáo Cứu quốc, nhân dịp lễ Tấn phong Đức cha 

Lê Hữu Từ ở Phát Diệm”. 

 

Ông viết: 

 

“Dịp lễ Tấn phong Đức cha Lê (29.10.45), Phạm Văn Đồng đã về ở tại 

Phát Diệm một tuần lễ để theo dõi, quan sát hoạt động của công giáo 

cứu quốc. Chính Phạm Văn Đồng đã thay mặt Chính phủ chấp thuận và 

hợp thức hóa cho Việt Nam Công giáo Cứu quốc đứng trong Mặt trận 

Việt Minh liên lạc theo hàng ngang và chủ mƣu đƣa Trần Công Chính 

vào làm Chủ tịch Ban Chấp hành của Việt Nam Công giáo Cứu quốc 

trong cuộc Đại hội tại Nhà hát lớn Phát Diệm ngày 29.10.45”. (Bđd tr 

35 cột 2). 
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Nhƣng theo linh mục Trƣơng Bá Cần thì: “Theo ông Nguyễn Mạnh Hà 

nói sau này, thì sở dĩ chính phủ cử một phái đoàn gồm nhiều nhân vật 

quan trọng (Cố vấn tối cao Vĩnh Thụy, Bộ trƣởng Nội vụ Võ nguyên 

Giáp, Bộ trƣởng Tuyên truyền Trần Huy Liệu, Bộ trƣởng Kinh tế 

Nguyễn Mạnh Hà, Bộ trƣởng Tài chính kiêm đại diện Tổng bộ Việt 

Minh Phạm Văn Đồng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Bắc bộ Nguyễn 

Xiển), tham dự lễ tấn phong giám mục của Đức cha Lê Hữu Từ, mục 

đích là để chứng kiến giới Công giáo chính thức gia nhập Mặt Trận Việt 

Minh. Đức cha Lê Hữu Từ đã thỏa thuận về việc này, nhƣng ông 

Nguyễn Mạnh Hà can ngăn. Ông kể lại: 

 

“Lúc bữa tiệc trƣa, tôi ngồi bên tay mặt ĐC Lê Hữu Từ và tôi hỏi ngài: 

Thƣa Đức cha, có ông Phạm Văn Đồng đang ngồi trƣớc mặt tôi và nhìn 

tôi. Họ đến làm gì vậy? Đức cha nói: Để chứng kiến việc giới Công 

giáo tham gia Mặt trận Công giáo Cứu quốc!...Tôi nói: Thƣa Đức cha, ở 

đây Đức cha là ngƣời Việt Nam, Đức cha có thể là Công giáo Cứu 

quốc. Nhƣng ở Thái Bình trong địa phận của tôi, là một Giám mục 

ngƣời Tây Ban Nha…làm sao ngài có thể là Công giáo Cứu quốc? 

Không nên gây ra cảm tƣởng rằng Giáo hội chia rẽ: một bên là cứu 

quốc một bên không. Đức cha đừng tham gia Hội Công giáo Cứu quốc. 

Không nên lôi kéo Giáo hội vào Mặt trận Cứu quốc. Luận điểm này đã 

đánh động ngài…Ngài nói: Nhƣng họ yêu cầu tôi và tôi đã nhận lời. 

Làm sao bây giờ vì chiều nay, lúc 4 giờ sẽ có một cuộc họp để ngƣời 

Công giáo tham gia Mặt trận Cứu quốc...Nguyễn Mạnh Hà nói: chúng 

ta thành lập Liên đoàn Công giáo để đối trọng với Công giáo Cứu quốc 

và biện minh cho việc chúng ta từ chối gia nhập Mặt trận...Thế là chiều 

hôm đó, Đức cha Từ và cha Phạm Ngọc Chi tuyên bố thành lập Liên 

đoàn Công giáo và họ cử tôi làm chủ tịch Liên đoàn Công giáo, điều 

mà từ trƣớc chƣa bao giờ có và đã đƣợc đặt ra để tránh cho ngƣời Công 

giáo không gia nhập Mặt trận Cứu quốc. Phạm Văn Đồng và Võ 

Nguyên Giáp nổi giận vì Đức cha Từ thay đổi ý kiến. Họ đã không nói 

gì, nhƣng trong một tuần lễ, họ không nói chuyện với tôi” (x. Trƣơng 

Bá Cần, Ngƣời Việt Nam Công giáo với Cách mạng mùa thu 1945, 
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trong nguyệt san CGvDT số 57 tháng 9.1999, trang 14-15/ Nguyễn 

Đình Đầu, trong tình thế khó khăn năm 1945, giáodân đề nghị lập Liên 

đoàn Công giáo Việt Nam, đăng trên Tuần báo CGvDT số 1553 tuần lễ 

từ 14.4 đến 20.4.2006, tr.32 cột báo số 1,2,3) 

 

Nhận xét về Nguyễn Đình Đầu 

 

Chỉ có mấy dòng ngắn mở đầu bài viết trên đây, trƣớc khi tác giả trình 

bày “sự kiện...lịch sử”, cũng đã để lộ những vấn đề mà tác giả không 

thể khách quan khi nhớ lại giai đoạn đảng Cộng sản Việt Nam hoạt 

động dƣới cái tên Việt Minh: 

 

-Đã nói đến những việc thuộc sự kiện lịch sử thì không còn là “những 

di căn tiêu cực” hay “tích cực” còn tồn tại. Mà chúng đã là lịch sử thì 

mãi mãi vẫn là lịch sử. Chỉ có quan điểm của ngƣời học sử hay ngƣời 

đọc sử khác nhau, chứ không có tiêu cực hay tích cực. Những điều này 

còn tồn tại sau gần 100 năm thì chỉ vì chế độ đƣơng thời vẫn còn thi 

hành chính sách về tôn giáo từ cái “thuở ban đầu ấy”. Cho nên mới có 

tiêu cực hay tích cực một khi ngƣời ta soi lại những tài liệu viết về 

những sự kiện của ngày ấy. Ngƣời ta vẫn có cái quyền chấp nhận hay 

chống đối những sự việc ấy, để áp dụng cho hiện tại. 

 

-Bài của ông Nguyễn Đình Đầu đăng trên tờ Tuần báo Công giáo và 

Dân tộc của UBĐKCG TP.HCM, mà Ủy ban này thuộc Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc TP.HCM, còn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thì thuộc đảng 

CSVN. Cho nên tính chất trung thực không thể bảo đảm. 

 

-Cuối cùng, tác giả muốn nhắm tới là “nên tìm hiểu sự kiện đó trong 

thanh bình và phân tích nó cho đúng lịch sử, ngõ hầu...góp phần hòa 

hợp hòa giải dân tộc rất cần thiết trong thời hiện tại.”  

 

Vấn đề hòa hợp hòa giải dân tộc chúng tôi đã nói đến ở trên đây. Tuy 

nhiên, xin nói thêm về vấn đề này là: Khi nào ngƣời cộng sản còn cai trị 
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ngƣời dân, còn nắm trong tay công an, mật vụ, quân đội; còn có đảng 

toàn trị thì họ vẫn là một chủ nhân ông, một lãnh chúa bạo tàn, không 

có cái thể chế nào là tam quyền phân lập đƣợc dựng lên. Tam quyền 

phân lập, đa nguyên, đa đảng, tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do lập 

hội, lập đảng  không hề có trong tƣ duy của đảng này. 

Theo Wikipedia, ông Nguyễn Đình Đầu có những đóng góp nhất định 

trong Hội nghị trù bị Đà Lạt và Hiệp định sơ bộ Pháp-Việt 1946. Ông 

đƣợc xem nhƣ là một trong những thành viên tích cực của “Lực lƣợng 

thứ ba” trong chính trƣờng miền Nam kể từ sau Hiệp định Paris 1973. 

Chính vì vậy, ngày 29 tháng 4 năm 1975, ông đƣợc tƣớng Dƣơng Văn 

Minh cử làm thành viên của phái đoàn đại diện Việt Nam Cộng Hòa 

đến Trại Davis để đƣa đề nghị ngƣng chiến. 

Còn theo Lữ Giang, tức thẩm phán Nguyễn Cần (1935-2019) lấy tài liệu 

trong cuốn 30 tháng tƣ do nhà xuất bản thành phố Hồ Chí Minh ấn hành 

năm 1985, ký giả Võ Trần Nhã của Việt Cộng cho biết, Nguyễn Đình 

Đầu là ngƣời yểm trợ đắc lực cho việc đƣa miền Nam vào tay Cộng sản. 

Nguyễn Đình Đầu có chân trong nhóm Trí Việt, gồm một số đặc công 

Cộng sản nằm vùng, hoạt động dƣới danh nghĩa “đòi thi hành Hiệp định 

Paris”. Còn chính Lữ Giang viết trong cuốn sách của ông: “Những Bí 

Ẩn Đằng Sau Các Cuộc Thánh Chiến Tại Việt Nam, xuất bản tại Hoa 

Kỳ 1994, thì ngày 29.4.75, Nguyễn Đình Đầu đi với Nguyễn Văn Diệp 

(cựu Bộ trƣởng Kinh tế) và Hà Bá Cang (còn có tên là Đinh Bá Thi và 

Hoàng Quốc Việt) vào trại Davit trong phi trƣờng Tân Sơn Nhất gặp 

phái đoàn Việt cộng để báo cáo tình hình và nhận chỉ thị về việc vận 

động Dƣơng Văn Minh đầu hàng… 

“Sau này Hà Bá Cang tức Đinh Bá Thi đƣợc cử làm Đại sứ Việt cộng 

tại Liên Hiệp Quốc, nhƣng một thời gian sau đã bị thanh toán bằng một 

tai nạn xe cộ trong một chuyến về thăm Việt Nam. Sau ngày Cộng sản 

chiếm miền Nam, bên ngoài Nguyễn Đình Đầu không giữ chức vụ gì 

quan trọng, nhƣng bên trong Nguyễn Đình Đầu đã đứng ra tổ chức và 

giựt giây các chiến dịch chống phá Giáo hội Công giáo. Từ vụ hô hào 

trục xuất Đức Khâm sứ Henri Lemaitre, đòi bãi chức Đức TGM 
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Nguyễn Văn Thuận, đến việc lên án các vụ Vinh Sơn, Đắc Lộ, Dòng 

Đồng Công…đều có bàn tay thúc đẩy của Nguyễn Đình Đầu…Chính 

Nguyễn Đình Đầu đã soạn thông cáo của Tòa TGM Sài Gòn lên án vụ 

Đồng Công rồi cầm lên yêu cầu Đức TGM Nguyễn Văn Bình ký tên 

vào, nhƣng Đức TGM không chịu ký tên, Nguyễn Đình Đầu đã lấy con 

dấu của Tòa TGM đóng vào rồi gởi cho các báo Việt cộng yêu cầu công 

bố”. (Sđd-tr.218-220) 

Về điều này, ông Trần Phong Vũ, tác giả cuốn Một Thoáng Nhìn Về 

Giáo Hội Việt Nam (Lƣu hành nội bộ, in năm 1997 tại Hoa Kỳ, trang 

411) viết: “Cho nên có thể nói chắc mà không sợ sai lầm rằng phần lớn 

não trạng của Đức cha Bình thể hiện trong cách hành sử của Ngài trong 

mối liên hệ với Nhà nƣớc Cộng sản thƣờng bị dƣ luận đƣơng thời coi là 

“nhu nhƣợc”, là “thỏa hiệp” với kẻ ác, đều đã đƣợc uốn nắn bởi những 

giáo dân kiểu Nguyễn Đình Đầu bên cạnh những khuôn mặt tiêu biểu 

trong cái gọi là Ủy ban Đoàn kết Yêu nƣớc nhƣ Huỳnh Công Minh, 

Trƣơng Bá Cần, Phan Khắc Từ, Thiện Cẩm v.v...” 

Với chúng tôi, khởi đầu cho việc ông Nguyễn Đình Đầu có một vị trí 

trong thời Việt Minh cƣớp chính quyền tại Hà Nội, là việc ông “có 

duyên” với ông Nguyễn Mạnh Hà, ngƣời con rể của nƣớc Pháp. Vì thế, 

nói đến vị trí của ông Nguyễn Đình Đầu thời kỳ 1945 và những năm 

sau này, cũng nên dành cho ông Nguyễn Mạnh Hà ít dòng tiểu sử, nhờ 

đó ta biết đƣợc “sự nghiệp” của Nguyễn Đình Đầu. 

Ông Nguyễn Mạnh Hà sinh năm Quý Sửu (1913), quê ở tỉnh Hƣng 

Yên. Năm 13 tuổi ông sang Pháp học (1926). Phần lớn cuộc đời ông 

sống và cƣ ngụ ở Pháp và Thụy Sĩ. 

Đậu xong tú tài ông theo học Luật và Chính trị học ở Đại học Paris. Tại 

Pháp ông kết hôn với con gái ông George Marrane thị trƣởng - nghị sĩ 

cộng sản thành phố Ivry. Ông từng tham gia tổ chức Thanh niên Lao 

động Công giáo (viết tắt là Thanh Lao công). Trở về Việt Nam, ông 

tham gia các hoạt động xã hội, là lãnh đạo sáng lập tổ chức Thanh niên 

Lao động Công giáo tại Hải Phòng hồi những năm 1939-1940. 
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Năm 1943, ông giữ chức Giám đốc Kinh tế kiêm Thanh tra lao động 

Bắc Kỳ; với cƣơng vị này, ông đã giải quyết phần nào nạn đói ở Hải 

Phòng năm 1945 mà nhân dân ở đây coi nhƣ "một vị cứu tinh". Và cũng 

nhờ vậy mà sau cách mạng tháng 8, Việt Minh đã vời ông ra cộng tác 

với chính quyền cách mạng. 

Do chính sách ƣu đãi Công giáo, trƣớc năm 1945, chính quyền thực dân 

Pháp phần nào cho phép Phong trào Thanh niên Lao động Công giáo 

hoạt động phát triển mạnh ở Việt Nam, do ông Nguyễn Mạnh Hà, sáng 

lập viên, làm Hội trƣởng toàn quốc. Ông Nguyễn Đình Đầu đƣợc bầu 

làm Hội trƣởng phong trào ở Hà Nội. Điều này khởi đầu cho mối quan 

hệ thân tình giữa hai ngƣời trong những năm sau này. 

Cách mạng tháng 8 thành công, Việt Nam tuyên bố độc lập. Một chính 

phủ lâm thời đƣợc thành lập. Ông Nguyễn Mạnh Hà đƣợc mời làm Bộ 

trƣởng Bộ Quốc dân Kinh tế, đã đề cử ông Nguyễn Đình Đầu vào chức 

vụ Bí thƣ (phụ tá). Trên cƣơng vị này, ông đƣợc đích thân Hồ Chí Minh 

giao nhiệm vụ đi mua gạo, tiếp tế cho đạo quân Trung Hoa Dân quốc 

đang có mặt ở miền Bắc dƣới danh nghĩa đại diện Đồng minh giải giáp 

quân đội Nhật. Do những yêu sách nặng nề bất khả thi của các tƣớng 

Lƣ Hán - Tiêu Văn, đã có lần ông bị bắt giam và có khả năng bị giết hại 

nếu không có sự can thiệp kịp thời của Hồ Chí Minh.
 

Sau khi Chính phủ Liên hiệp Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 

đƣợc thành lập ngày 1 tháng 1 năm 1946, Nguyễn Tƣờng Long, tức nhà 

văn Hoàng Đạo, một chính khách Việt Nam Quốc dân đảng, đƣợc cử 

vào chức vụ Bộ trƣởng Bộ Quốc dân Kinh tế. Ông Nguyễn Mạnh Hà 

đƣợc cử vào chức vụ Thứ trƣởng, đồng thời đƣợc giao sứ mạng tiến 

hành đàm phán với Pháp trong hậu trƣờng về vấn đề độc lập của Việt 

Nam. Là phụ tá cho ông Nguyễn Mạnh Hà, ông Nguyễn Đình Đầu có 

những đóng góp nhất định trong Hội nghị trù bị Đà Lạt và Hiệp định sơ 

bộ Pháp-Việt 1946. 

Sau ngày Toàn quốc kháng chiến, ông ở lại Hà Nội. Năm 1951, ông 

Nguyễn Mạnh Hà bị nhà đƣơng cục Pháp trục xuất về Pháp (theo lệnh 

của Cao ủy De Lattre de Tassigny) với cƣơng vị là một "Thanh tra lao 
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động" của nƣớc Pháp, chức vụ ông Hà đã từng nắm giữ 14 năm trƣớc. 

Ông Nguyễn Đình Đầu đƣợc ông Nguyễn Mạnh Hà bảo lãnh sang Pháp 

học tại Đại học Công giáo Paris. Ông tốt nghiệp Cử nhân ngành Khoa 

học-Xã hội tại đây năm 1953. 

Năm 1954, ông củng với một số trí thức Việt Nam sống tại Pháp sang 

Thụy Sĩ đến gặp và vận động ủng hộ Phái đoàn Việt Nam, do ông Phạm 

Văn Đồng dẫn đầu, sang dự Hiệp định Genève, 1954. 

Đến đây nảy sinh một nghi vấn: qua sự kiện ông Nguyễn Đình Đầu 

sang Thụy sĩ gặp phái đoàn Bắc Việt đang dự hội nghị Genève bàn về 

vấn đề hòa bình cho Việt Nam sau trận Điện Biên Phủ và việc ông từ 

Hà Nội sang Pháp học. Cứ sự thƣờng thì khi về nƣớc, nơi ông đến là 

Hà Nội chứ không phải Sài Gòn (1955).Chính quyền Sài Gòn ngày ấy 

tất nhiên là biết những việc này và cả thời kỳ ông Đầu tham gia vào 

chính phủ Việt vMinh do ông Nguyễn Mạnh Hà dẫn dắt.Vậy, ngay từ 

hồi ấy, ông Nguyễn Đình Đầu đã là một trí thức “nằm vùng” dƣới tấm 

áo Công giáo, nhà giáo và nhà nghiên cứu lịch sử. Ông đã soạn cả 

trăm cuốn sách về lịch sử. Trong số này có cuốnPetrus Ký, nỗi oan thế 

kỷ1-2017, đã bị thu hồi khỏi các hiệu sách và bị cấm phát hành ở Việt 

Nam. Sách vốn đƣợc Cục Xuất bản cấp giấy phép với đầy đủ các thủ 

tục giấy tờ và đƣợc dự trù ra mắt tại Đƣờng Sách Sài Gòn vào sáng Chủ 

nhật 8/1/2017. “Thế nhƣng buổi ra mắt sách này đã bị hủy theo "một 

chỉ thị miệng" và báo chí đƣợc tin nhận cảnh báo không đƣa tin về cuốn 

sách này”(Wikipedia). Ông Đầu còn rất khéo léo che đậy thực chất 

Cộng sản của mình bằng cách khen ngợi sự thành công trong chính sách 

xây dựng miền Nam của Tổng thống Ngô Đình Diệm (x. Phần 2 

Chƣơng 1) 

Kể từ năm 1945 đến nay là 2020, đã 75 năm, ông Nguyễn Đình Đầu đã 

sống trong mạng lƣới của Cộng sản. Sau khi về nƣớc, với cái nhãn trí 

thức Công giáo, ông không để lộ bộ mặt Cộng sản của mình. Ông 

Nguyễn Đình Đầu không phải là một Đảng viên Cộng sản VN. Có lẽ 

ông còn ghi nhớ việc Hồ Chí Minh đã cứu ông trong lúc ông bị mấy 

tƣớng Tầu của Tƣởng Giới Thạch bắt giữ trong việc tiếp tế lƣơng thực 
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cho họ thế nào đó. Cho nên, ông đã nhúng tay sâu vào nội bộ của Tổng 

giáo phận Sài Gòn từ cuối tháng 4 năm 1975. Nhƣng về cuối đời, ông 

đã biên soạn cuốn sách về Trƣơng Vĩnh Ký, một ngƣời Công giáo mà 

ngay quốc tế cũng đã công nhận là một nhân tài lỗi lạc:“nhà chính trị, 

học giả, nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục học và khảo cứu văn 

hóa của Việt Nam trong thế kỷ 19. Vì những cống hiến lớn trên nhiều 

lãnh vực văn hóa cổ kim Đông Tây, nên ông đƣợc kết nạp làm thành 

viên thứ 18 của hội “Savants du Monde”, một hội gồm nhiều nhà khoa 

học, văn học Pháp” (Wikipedia). 

Chỉ có Chính quyền Cộng sản Việt Nam với cái nhìn cao ngạo ý thức 

hệ, mới ngăn cấm một cuốn sách viết về sự thật của một nhân vật nhƣ 

Trƣơng Vĩnh Ký. Hành động này không khác một tội đồ về văn hóa. 

Nhƣng chính việc này, nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay đã “đánh 

bóng” Nguyễn Đình Đầu, trả ông về vị trí một ngƣời Công giáo, gỡ cho 

ông cái “tội” mà ông Võ Trần Nhã đã đề cập đến ông trên đây. 

“Theo BBC Việt ngữ, ngày 9.12.2015, ông Nguyễn Đình Đầu cùng với 

126 ngƣời khác, trong đó có các nhân vật nhƣ Thiếu tƣớng Nguyễn 

Trọng Vĩnh, GS Hoàng Tụy, TS Nguyễn Quang A, GS Nguyễn Huệ 

Chi, GS Nguyễn Đình Cống, GS Chu Hảo, GS Tƣơng Lai, Huỳnh Tấn 

Mẫm, Hồ Ngọc Nhuận, GS Trần Văn Thọ, GS Nguyễn Đăng Hƣng, Đại 

sứ Nguyễn Trung, GS Phạm Xuân Yêm..., đã gửi một bức thƣ ngỏ 

đến Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ƣơng khóa XI, các đại biểu 

dự Đại hội lần thứ XII và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Bức thƣ đề nghị "đổi tên đảng (không gọi là Đảng Cộng sản); đổi tên 

nƣớc (không gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa); trả lại tự do cho những 

ngƣời khác chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt sự trấn áp và ngăn 

chặn nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ theo Hiến pháp" đồng 

thời nêu ý kiến "Thực tiễn của nƣớc ta cũng nhƣ trải nghiệm của nhiều 

nƣớc trên thế giới đã cho thấy rõ sai lầm và thất bại của đƣờng lối xây 

dựng chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mác - Lênin".(Wikipedia, truy 

cập ngày 4-8-2021). 
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Tr%E1%BB%8Dng_V%C4%A9nh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_T%E1%BB%A5y
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Quang_A
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87_Chi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87_Chi
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Hu%E1%BB%87_Chi
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https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_%C4%90%C4%83ng_H%C6%B0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Trung
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Trung
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Trung
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https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%99_Ch%C3%ADnh_tr%E1%BB%8B_Ban_Ch%E1%BA%A5p_h%C3%A0nh_Trung_%C6%B0%C6%A1ng_%C4%90%E1%BA%A3ng_C%E1%BB%99ng_s%E1%BA%A3n_Vi%E1%BB%87t_Nam#.C4.90.E1.BA.A1i_h.E1.BB.99i.C4.90.E1.BA.A3ng_to.C3.A0n_qu.E1.BB.91c_l.E1.BA.A7n_th.E1.BB.A9_XI
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Với việc đăng lại đoạn văn trên đây, Wikipedia đã dựa theo BBC Việt 

ngữ, chúng tôi chỉ nhằm mục đích ghi nhận thêm một sự kiện khác về 

chính trị của ông Nguyễn Đình Đầu., không phải là quan điểm của 

chúng tôi. 

 

Ông Nguyễn Văn Năm Với Vấn Đề Tự Vệ Phát Diệm -Bùi Chu 

Bài của tác giả Mũ Xanh Nguyễn Văn Năm dƣới đây, chúng tôi dẫn 

theo trang báo điện tử Ba Cây Trúc (Bruxelles,Bỉ) ngày 19-5-2018, có 

tựa đề: “Những đoàn Tự vệ Phát Diệm - Bùi Chu”. Những tiêu đề trong 

bài và đôi phần kỹ thuật về sắp xếp là của chúng tôi. Những vấn đề nêu 

ra trong bài là những chuyện xảy ra tại Giáo phận Phát Diệm và Bùi 

Chu sau khi cha Lê Hữu Từ đƣợc tấn phong Giám mục Phát Diệm. 

Một vị Giám mục yêu nƣớc lại là một tu sĩ khổ tu, xem ra nhƣ có một 

cái gì đó phi thƣờng trong chính con ngƣời của vị Giám mục này. Có 

thể mƣợn lời trong Kinh thánh áp dụng vào trƣờng hợp của ngài 

không? “Tình yêu nƣớc đốt cháy tâm can tôi!” Chính điều này báo hiệu 

những hành động khiến một con ngƣời xảo quyệt nhƣ Hồ Chí Minh 

phải lùi bƣớc. Độc giả sẽ thấy ở đây những hành động của Đức Giám 

mục Lê Hữu Từ trong việc thành lập những đoàn quân Tự Vệ, chính 

Ngài đi mua võ khí và chính Ngài nói với Hồ Chí Minh: 

 

-“Thƣa cụ, nổi uất hận của tôi về Hiệp Ðịnh Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 

1946 chƣa nguôi, thì nay cụ lại ký thêm thoả ƣớc Modus Vivendi, nội 

dung của nó không hơn gì hiệp định sơ bộ, nên tôi ƣớc gì tầu Dumont 

d‟urville đắm dọc đƣờng để cụ đừng về đến đất Việt Nam này nữa. Hơn 

nữa tôi nhận thấy nhân dân trong nƣớc cũng uất hận rất nhiều, nếu 

chính phủ còn tái lầm lỗi, chính tôi sẽ huy động dân chúng đứng lên 

phản đối”. 

 

Những câu chuyện xảy ra chung quanh Đoàn Tự Vệ ở Phát Diệm và 

Bùi Chu mà tác giả kể lại trong bài, là những chứng từ vì tác giả là 
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ngƣời hoạt động tại đó, cho nên đây là những trang sử thực đến đâu, 

chúng tôi tiếc là không có một tài liệu nào khác để đối chiếu. Tuy 

nhiên,chúng tôi hy vọng bài của ông Nguyễn Văn Năm sẽ là một tài 

liệu quý đối với các quý vị yêu sử đấu tranh. 

Sau đây là những vấn đề trong bài của ông Nguyễn Văn Năm: 

 

Khi Vị Khổ Tu Yêu Nƣớc Xuất Hiện. 

Trƣớc khi vào nội dung, tác giả đã ghi lại một mẩu đối thoại ngắn giữa 

vị khổ tu này với một giáo dân là ông Trƣơng Văn Huế, về vấn đề 

chống Pháp: 

Cụ Trƣơng Văn Huế đã kể: 

"Năm 1944 tôi đến Châu Sơn để tĩnh tâm 10 ngày, ngoài giờ đọc kinh 

xem lễ và hƣớng dẫn đƣờng tu đức, Cha Lê Hữu Từ đã nhiều lần đề cập 

đến vấn đề đất nƣớc, bởi Cha biết tôi là kỹ sƣ Công Chánh và có óc 

chống Pháp, nên Cha đã hỏi tôi : 

- Sao các ông cứ chịu luồn cúi ngƣời Pháp mãi ? Sao không hợp nhau 

cách mạng giải phóng cho dân tộc? Học thức nhƣ các ông có nhiều mà. 

Tôi thƣa cùng Cha rằng : 

- Khó lắm, vì những ngƣời có tinh thần thực sự chống Pháp rất ít, phần 

đông là hạng xu nịnh cả. 

Cha Từ nói : 

-Ít sao các ông không làm? Các ông làm đi tôi giúp sức. 

 

Khi quân Pháp núp bóng quân Anh trở lại Việt Nam vào ngày 11-10-

1945 Ngoại trƣởng Anh là Bevin tuyên bố thừa nhận chủ quyền của 

Pháp ở Ðông Dƣơng. Rồi lại có tin quân Pháp sẽ tới Bắc Việt thay thế 

quân Trung hoa tƣớc khí giới quân Nhật làm cả nƣớc xôn xao. Trong 

tình trạng đầy xáo trộn đó, Phát Diệm đã lập lên tổ chức tự vệ võ trang 

để hỗ trợ giành độc lập và giử xóm làng, nhà thờ, lo an ninh cho dân 

chúng do Cha Hoàng Huỳnh lãnh đạo có Cha Nguyễn gia Ðệ phụ tá và 
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thầy Trần Thiện điều động tự vệ, sau đến thầy Tiệp, thầy Bốn Trung 

v.v... 

 

“Ngày 1-10-1945 Cha Lê hữu Từ về Phát Diệm ra mắt hàng giáo sĩ và 

giáo dân. Linh mục Hoàng Quỳnh dẫn đầu một đoàn quân Tự vệ đón 

mừng và gắn lên ngực Ngài huy hiệu “Giám Mục Việt Minh” giữa sự 

vổ tay của hàng ngàn ngƣời tham dự. 

 

Ngày 29-10-1945 lể tấn phong Ðức Giám Mục Lê hữu Từ, có các phái 

đoàn của giáo quyền; Ðức Cha Nguyễn bá Tòng, Ðức Cha Hồ ngọc 

Cẩn, Ðức Cha Ngô đình Thục, các Cha Tổng quản các địa phận. Phái 

đoàn Phật giáo có Thƣợng toạ Thích trí Quang, Ðại Ðức Tâm Châu. Lại 

có phái đoàn chính quyền cầm đầu có Cố vấn tối cao Nguyễn vĩnh Thụy 

(Bảo Ðại), Võ nguyên Giáp, Phạm văn Ðồng, Nguyễn mạnh Hà, Trần 

huy Liệu. Trong dịp lễ tấn phong Ðức Cha Lê hữu Từ, hai tổ chức nòng 

cốt tự vệ Công giáo đƣợc thoát thai và hợp thức hoá là Liên Ðoàn Công 

Giáo Việt Nam và Việt Nam Công Giáo cứu quốc. 

 

-Liên đoàn Công giáo Việt Nam là tổ chức thuần túy Công giáo nhằm 

mục đích quy tụ các ngƣời công giáo thành khối để sống đạo, truyền 

đạo với khẩu hiệu Thiên Chúa và Tổ Quốc 

-Việt Nam Công giáo cứu quốc là tổ chức của ngƣời Công giáo Việt 

Nam sinh hoạt trần thế trong lãnh vực quân sự, chính trị. Bởi vậy trong 

buổi đại hội ngày lễ tấn phong Ðức Cha Lê Hữu Từ, cuộc bàn thảo sôi 

nổi đã diễn ra giữa hai ý kiến: 

 

a/ Việt Nam Công giáo cứu quốc độc lập với mặt trận Việt Minh. 

 

b/ Việt Nam Công giáo cứu quốc là thành phần của mặt trận Việt Minh 

(quan niệm của phái đoàn chính phủ). 

 

Thấy gay go Cha Hoàng Quỳnh đƣa ý kiến là Việt Nam Công giáo cứu 

quốc nằm trong mặt trận Việt Minh nhƣng liên lạc hàng ngang nghĩa là 
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hoạt động song hành. Ý kiến nầy đƣợc đại hội đồng ý và Phạm văn 

Ðồng thay mặt chính phủ ký nhận. Sau đó một biển ngƣời và rừng cờ 

biểu ngữ chen lẫn các bài ca yêu nƣớc, tiếng hô đồng loạt : 

 

Việt Nam độc lập muôn năm 

Dân tộc Việt Nam bất khuất  

Giáo hội Công giáo Việt Nam trƣờng tồn  

 

Tất cả nói lên ý chí quật cƣờng của dân tộc Việt Nam sau hơn 80 năm 

bị đô hộ. Nhƣng sau đó thời cuộc bắt đầu biến chuyển nhanh. 

 

Ngày 6-3-1946 Hồ Chí Minh đã ký với Pháp hiệp định sơ bộ nhận Việt 

Nam là quốc gia tự do trong Liên bang Ðông Dƣơng thuộc khối Liên 

Hiệp Pháp và cho Pháp đóng quân nhiều nơi ở miền Bắc Việt Nam. 

Mục đích Hồ Chí Minh hoà hoãn với Pháp là để đuổi quân Trung Hoa 

đi, mong tiêu diệt các đảng phái quốc gia. Ðức Cha Lê Hữu Từ phản 

đối và nói: 

 

- Hồ chí Minh phạm tội tày trời đối với lời tuyên ngôn độc lập mà Hồ 

chí Minh đọc ngày 2-9-1945 là không chỉ đƣờng cho Pháp mà bây giờ 

lại công nhận Pháp, vậy chúng ta phải giúp các đảng phái quốc gia”. 

 

Tháng 12 năm 1946 quân Pháp tiến ra Bắc Việt chiếm Hải Phòng, Hà 

Nội ... Hồ Chí Minh và các cán bộ cao cấp Việt Minh chạy bán sống 

bán chết, tuyên truyền tản cƣ tiêu thổ kháng chiến và nói rằng: hể chạy 

đƣợc là thắng lợi vì đã bảo toàn đƣợc lực lƣợng. 

 

Ðức Cha Lê Hữu Từ đã phản kháng kịch liệt chính sách tiêu thổ tản cƣ 

này và kêu gọi toàn dân cƣơng quyết ở tại chổ để chống giặc giữ nƣớc. 

Ngƣời dân không phân biệt tôn giáo hƣởng ứng nồng nhiệt. Bởi vậy sau 

này khi bộ đội Việt Minh kéo đến đóng nhà dân, thì Tự Vệ cũng đến 

đóng, gọi là để hợp tác chống Pháp giành độc lập, nên dân cũng lên tinh 
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thần cùng ở lại nhà để cùng canh giữ xóm làng chống giặc. Nhờ vậy 

miền Bùi Chu và Phát Diệm không bị tàn phá. 

 
Tự Vệ Công Giáo Phát Diệm 

 

Ðức Cha Lê hữu Từ cũng đã nhờ Cha Hoàng Quỳnh đi liên lạc cổ động 

Phật Giáo Kim Sơn lập Phật giáo cứu quốc mà trụ sở tại chùa Ðồng xã 

Ðồng Ðức Kim Sơn. 

Khi đó đã đƣa vấn đề cần võ trang các đơn vị tự vệ công giáo cứu quốc 

ở Phát Diệm và các Xứ Ðạo, để hỗ trợ chống Pháp giành độc lập cho tổ 

quốc và chống cộng sản nữa, nên đã có nhiều hƣởng ứng. 

 

A/ Trƣớc tiên Ðức Giám Mục Gomez ngƣời Tây ban Nha Giám Mục 

địa phận Hải Phòng cho Ðức Cha Lê hữu Từ một triệu bạc Ðông 

Dƣơng để mua số súng đạn ở Trà Cổ mà quân Trung Hoa tƣớc của quân 

Nhật để võ trang cho các lực lƣợng tự vệ công giáo Phát Diệm. 

 

B/ Kế đến ông Trần Thanh Ðình và Tống Văn Dung thuộc Chi- bộ Duy 

Dân ở Bùi Chu nói: có đủ tài trợ ba triệu bạc Ðông Dƣơng mua vũ khí 

cho Tự vệ công giáo Phát Diệm. 

 

Ngày 5-9-1947, khi ông Trần Thanh Đình và Tống Văn Dung thuộc 

Chi-bộ Duy Dân ở Bùi Chu, mang tiền đi từ Hòa Lạc xuống Phát Diệm, 

khi đi qua đồn công an Trì Chính cầu Kiến Thái, công an nhảy ra chĩa 

súng vào họ hô to: 

- Anh đội mũ trắng đứng lại, nếu không tôi bắn. 

Ngƣời đội mũ trắng là ông Tống Văn Dung. Nghe thấy vậy, ông Chính 

mang bị tiền thoát đƣợc sang phố Thƣợng Kiệm, ông Dung bị công an 

Việt Minh bắt giữ.  

 

Ông Nguyễn Văn Năm kể về việc này rất chi tiết, chúng tôi rút ngắn lại.  
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Theo ông Nguyễn Văn Năm, toàn thể các đơn vị chiến đấu của Tổng bộ 

Tự vệ công giáo cứu quốc đƣợc lệnh báo động và sẵn sàng chiến đấu 

cứu ông Tống văn Dung. Hai đơn vị Tự vệ công giáo cứu quốc của 

Vinh Trung và Hoà Lạc đƣợc lệnh chuẩn bị đánh úp công an ngay trong 

đêm. Nhƣng phía Tự vệ mắc lừa bọn công an, vì tối khuya Toà Giám 

Mục đƣợc thơ của Trƣởng ty công an Nguyễn kiên Ðạt hứa sẽ trả tự do 

cho ông Dung sáng sớm hôm sau, nên việc đánh úp công an hoãn lại. 

Ðến 6 giờ sáng công an áp giải ông Dung bằng ca nô rời bến Thƣợng 

Kiệm lên Ninh Bình. Khi ca nô chạy trên sông Vạc tới đƣờng Hồng 

Ðức tức bến đò Lá cách Phát Diệm 10 cây số thì đúng lúc Tự vệ Vinh 

Trung cũng tới và ra lệnh ca nô phải ghé vào bờ. Một ngƣời tên Xuân 

báo cáo đã trông thấy ông Dung bị còng hai tay và hai công an dìu ông 

Dung ra mũi ca nô và đẩy ông Dung xuống sông, đoạn công an bắn 

nhiều loạt súng và hô: 

- Tên Việt gian nhảy xuống sông 

Nhƣ thế có nghĩa là ông Tống Văn Dung đã bị công an bắn chết 

Tuy nhiên, Tự vệ Vinh Trung vẫn tiếp tục tìm và sau rà thấy xác ông 

Dung nổi lên, đƣợc dìu đƣa vào đầu cầu Trì Chính. Sau khi vớt xác ông 

Dung lên tạm quàn tại đầu cầu Trì Chính, đƣợc y sĩ bệnh viện Trì Chính 

khán nghiệm, tẩn liệm và quàn tại điếm canh Phú Vinh để làm lễ quốc 

táng. 

 

Chỉ trong một đêm hằng trăm biểu ngữ đã đƣợc chăng qua đƣờng phố 

và hàng ngàn biểu ngữ cầm tay đã đƣợc thực hiện và phát cho dân 

chúng. Ngay từ sáng sớm ngày 8-9-1947 ƣớc lƣợng 50 ngàn dân chúng 

gồm đủ mọi thành phần nam phụ lão ấu, dân Công giáo cũng nhƣ dân 

Phật giáo ùn ùn kéo nhau về Phát Diệm diễn hành trƣớc linh cữu của 

Tống văn Dung đặt ngay tại ngã ba đƣờng trƣớc chợ Phú Vinh,  

Các đƣờng phố thị xã Phát Diệm đầy nghẹt ngƣời, không khí hết sức 

ngột ngạt. 

Tại nơi hành lễ an táng, linh cữu ông Tống văn Dung vẫn còn nằm đó, 

anh em tự vệ Vinh Trung canh gác. Khi Cha Ðoàn Độc Thƣ vừa bƣớc 

lên diễn đàn để đọc điếu văn, một phát súng bí mật phát ra, viên đạn 
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ghim vào tƣờng, gạch rơi xuống ngay gần chân Ðức Cha Lê Hữu Từ. 

Tin Ðức Cha cố vấn bị mƣu sát loan ra, dân chúng bắt đầu náo động, 

cuộc lễ an táng phải ngƣng lại và đội tự vệ đƣợc lệnh bảo vệ Ðức Cha.  

 

Đức Cha Lê Hữu Từ Viết Thƣ Cho Hồ Chí Minh 

 

Ðức Cha Cố vấn chính phủ viết một văn thƣ và cụ Ngô Tử Hạ Thứ 

Trƣởng Thƣơng Binh cùng ông Nguyễn Văn Hoàn Trƣởng vệ quốc 

quân Kim Sơn đồng ký tƣờng trình về việc xảy ra chiều ngày 8 tháng 9 

năm 1947 cho Hồ chí Minh nhƣ sau: 

 

“Nhân đồng bào Lê văn Cƣơng tức Dung bị công an Kim Sơn bắt giải 

đi Ninh Bình rồi sau thấy xác nổi trên sông Vạc, đồng bào địa phƣơng 

xin làm lễ an táng. Lúc 3 giờ chiều ngày 8 tháng 9 năm 1947 có cụ Ngô 

Tử Hạ Thứ Trƣởng Thƣơng Binh, ông Nguyễn Ngọc Ái chủ tịch phủ bộ 

Việt Minh Kim Sơn và ông Nguyễn Văn Hoàn Trƣởng vệ quốc quân 

Kim Sơn, chúng tôi ra chợ Phú Vinh nơi để xác ông Cƣơng, vì các đoàn 

thể từ hai mạn Ðông Tây về rất đông. Khi chúng tôi ở gần xác ông 

Cƣơng ở trạm Phú Vinh sắp sửa bắt đầu buổi lễ thì đột nhiên nghe súng 

nổ, dân chúng hốt hoảng xô nhau chạy, rồi súng bắn liên tiếp và một 

viên đạn rớt gần ngay chân tôi. Chúng tôi vội đứng lên tạm trú vào 

điếm sở, vì thấy dân sôi nổi quá, nên Linh mục Ðoàn Độc Thƣ thừa ý 

tôi cho tự vệ bảo vệ cho tôi, cụ Ngô Tử Hạ, ông Nguyễn Ngọc Ái, ông 

Nguyễn Văn Hoàn, ông Phạm Văn Kim và Trần Văn Tuyển. Chỉ huy tự 

vệ liền hô to với dân chúng rằng: 

 

- Thừa lệnh Ðức Giám Mục, anh em tự vệ và dân chúng phải bảo vệ cụ 

Thứ Trƣởng, ông Ái và ông Hoàn. 

Thế rồi chúng tôi về mạn Nhà Chung. Tôi đi trƣớc, cụ Ngô Tử Hạ 

khoác tay ông Ái và ông Hoàn đi sau, tất cả đi rất vội vả. Ði đƣợc một 

quãng, ông Ái vùng vằng giằng tay ra lùi lại gần trụ sở ủy ban hành 

kháng Kim Sơn. Vì tình thế quá nguy nên chúng tôi mạnh ai nấy bƣớc 

và đến Nhà Chung bình an. Chúng tôi không thấy ông Ái, đƣợc biết 
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trong khi ông Ái lùi lại bị dân chúng quá phẫn uất về việc định ám hại 

tôi, nên xông vào đánh ông Ái, vì vết thƣơng. quá nặng nên ông Ái đã 

tắt thở tại nhà thƣơng Phú Vinh ngay lúc tối. Nhờ bộ đội cảnh vệ giữ 

đƣợc trật tự nên tình hình trở lại yên ổn rất mau. 

Trong khi chờ mở cuộc điều tra, chúng tôi mong rằng thƣợng cấp hết 

sức khôn khéo để nhân dân trở lại yên tỉnh và không có gì làm dân tình 

phẫn uất.” 

 

Hồ chí Minh biết tiếng nói của các hàng giáo phẩm và dân chúng công 

giáo rất có ảnh hƣởng tới dƣ luận quốc tế, nên Hồ Chí Minh mềm dẻo 

trong lúc này, Trƣởng Ty công an Nguyễn Kiên Ðạt bị hạ tầng công tác 

đổi đi nơi khác. Hồ Chí Minh gởi văn thƣ về cho cơ quan hành kháng 

chiến tỉnh Ninh Bình truyền: không đƣợc đụng chạm đến Phát Diệm. 

Sau đó lại gởi phái đoàn đến Phát Diệm trấn an Ðức Cha Lê Hữu Từ và 

dân chúng. Khu an toàn Phát Diệm đƣợc công nhận. 

 

Đức Cha Lê Hữu Từ Với Hội Nghị Fontainebleau 

 

Sau cuộc họp của Pháp và Việt Nam tại Fontainebleau tan vỡ, Hồ chí 

Minh lại đến nhà riêng của Ngoại Trƣởng Pháp là Marius Moutet và ký 

một hiệp ƣớc Modus Vivendi theo đó Việt Nam là quốc gia trong Liên 

Bang Ðông Dƣơng trong khối Liên Hiệp Pháp, rồi trở về Việt Nam. 

 

Ngày 24 tháng 10 năm 1946 Hồ chí Minh tiếp Ðức Cha Lê Hữu Từ tại 

Bắc Bộ Phủ Hà Nội. Khi gặp mặt Hồ chí Minh, Ðức Cha với tấm lòng 

yêu nƣớc thiết tha đã thẳng thắn ngỏ lời : 

 

- Thƣa cụ, nổi uất hận của tôi về Hiệp Ðịnh Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 

1946 chƣa nguôi, thì nay cụ lại ký thêm thoả ƣớc Modus Vivendi, nội 

dung của nó không hơn gì hiệp định sơ bộ, nên tôi ƣớc gì tầu Dumont 

d‟urville đắm dọc đƣờng để cụ đừng về đến đất Việt Nam này nữa. Hơn 

nữa tôi nhận thấy nhân dân trong nƣớc cũng uất hận rất nhiều, nếu 
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chính phủ còn tái lầm lỗi, chính tôi sẽ huy động dân chúng đứng lên 

phản đối. 

 

Hồ Chí Minh nói: 

- Thƣa cụ, nhƣ lần trƣớc tôi đã nói với cụ cái thế của mình là phải bò 

mà đi đến độc lập, xin cụ cứ tin tôi lần nữa 

Ðức Cha Lê hữu Từ trả lời: 

- Tôi có thể tin cụ một lần nữa. Còn việc các Ðoàn thể và Ðảng phái 

Quốc gia bị chính phủ tiêu diệt thì cụ nghĩ sao? 

Hồ chí Minh nói: 

- Tôi mới ở Pháp về nên chƣa rõ các việc ấy, xin cụ cứ yên chí, tôi sẽ 

thu xếp. 

 

Tuy Hồ chí Minh nói sẽ thu xếp nhƣng chỉ ít ngày sau Việt Minh đã bắt 

đầu loại trừ các phần tử quốc gia trong chính phủ bằng một cuộc cải tổ. 

 

Ngày 26 tháng 10 năm 1946 Quốc hội họp tại Nhà Hát Lớn Hà Nội 

khoảng 50 Nghị Sĩ, các Ðảng phái vắng mặt nhƣ ông Nguyễn Hải Thần, 

Nguyễn Tƣờng Tam, Vũ Hồng Khanh, Trƣơng Đình Trí. 

 

Ngày 13 tháng 11 năm 1946 Hồ Chí Minh đã tuyên bố cải tổ chính phủ 

gồm số Bộ Trƣởng gốc cộng sản là Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Ðồng, 

Nguyễn Văn Tạo, Hoàng Minh Giám v.v... Những lãnh tụ cộng sản cốt 

cán nhƣ Trƣờng Chinh tức Ðặng Xuân Khu, Hoàng Quốc Việt tức 

HạBá Cang, Nguyễn Lƣơng Bằng, Trần Huy Liệu vẫn nắm giữ những 

vai then chốt trong hậu trƣờng chính trị. 

 

Sau khi cải tổ chính phủ để loại bỏ các phần tử quốc gia, các Ðảng phái 

lớp bị Việt Minh cộng sản đàn áp giam cầm, lớp chạy sang Trung Hoa 

lánh nạn, lớp rút lui vào hoạt động bí mật. Nhƣng riêng Việt Nam công 

giáo cứu quốc là thời gian phát triển mạnh cho những hoạt động độc lập 

trong giới hạn của luật pháp quốc gia biến Phát Diệm là nơi nƣơng tựa 

vững chắc cho các hoạt động chống cộng sản vô thần, nên các cơ sở 
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Việt Nam công giáo cứu quốc đƣợc thiết lập lấy Giáo xứ làm đơn vị hạ 

tầng, Hạt làm đơn vị trung và cơ quan chỉ huy tối cao là Tổng Bộ tự vệ 

đặt tại Phát Diệm. 

 

Ông Bảo Đại Gửi Thƣ Cho Đức Cha Lê Hữu Từ. 

 

Năm 1949 quân Pháp nhảy dù xuống Phát Diệm có cựu Trung Tƣớng 

Nguyễn Văn Vỹ hồi đó là Ðại Úy nhảy theo đem thƣ của Quốc Trƣởng 

Bảo Ðại viết cho Ðức Cha Lê Hữu Từ giáo phận Phát Diệm, cho tạm 

quyền lập một khu tự trị gồm Bùi Chu và Phát Diệm. 

 

Chúng tôi không thấy trong bài của ông Nguyễn Văn Năm bức thƣ của 

Bảo Đại gửi Đức cha Lê Hữu Từ qua Đại úy Nguyễn Văn Vỹ (năm 

1955, ông Vỹ là Trung Tƣớng trong Quân đội Quốc gia của miền Nam 

Việt Nam). Vì nghĩ rằng bức thƣ của Bảo Đại là một sử liệu quan trọng, 

nên chúng tôi mở Google, mục Ngƣời Kể Sử, thì biết đƣợc Đức cha Lê 

Hữu Từ đã nói đến thƣ của Bảo Đại gửi ngài trong Hồi ký của Đức cha. 

Đức cha viết về việc này: 

 

"Ông ta trao cho tôi bức thƣ của Bảo Đại, trong đó có viết đại khái thế 

này: "Sau khi biết đƣợc chuyện Việt Minh gây áp lực vào Phát Diệm và 

tỏ ý muốn phá hủy Phát Diệm, tôi vội phái quân lính Pháp - Việt đến để 

cứu Giám mục, mà không có giờ báo trƣớc cho Giám mục hay. Một khi 

vùng này đƣợc bình định xong, tôi đề nghị Giám mục chỉ định một 

ngƣời làm tỉnh trƣởng và đặt liên lạc với tôi,..." v.v... Đọc bức thƣ xong 

tôi tức giận và trả lời cứng rắn với ông rằng: Nếu vì lợi ích của nhân 

dân và vì dân tộc và vì độc lập của Tổ quốc mà Bảo Đại muốn đập tan 

Cộng sản và giải phóng nhân dân khỏi cảnh nô lệ Pháp, thì vua cứ lo 

bình định các vùng khác đi; ngày nào đất nƣớc đã giành lại độc lập, 

chúng tôi không bị lệ thuộc bọn Pháp, mà vẫn đánh lại Cộng sản. Còn 

các anh đến đây với quân lính Pháp - Việt thì làm cho ngƣời ta có cảm 

tƣởng là chúng tôi đi theo bọn Pháp. Chúng tôi không chịu điều đó. 

Mời ông rời khỏi đây, còn nếu chúng tôi không đủ mạnh để xua đuổi 
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quân Pháp thì tôi sẽ đi trốn."(Hết trích Hồi ký của Đức Giám mục Lê Hữu 

Từ/ Nguồn: Ngƣời Kể Sử: Giám mục Lê Hữu Từ, truy cập ngày 04.6.2021) 

 

Trở lại bài của ông Nguyễn Văn Năm: 

 

Nhƣng đến năm 1951, theo lệnh của Thủ Tƣớng Trẩn Trọng Kim (đúng 

ra là Thủ tƣớngTrầnVăn Hữu, ông đảm nhiệm luôn chức Bộ trƣởng 

Ngoại giao từ tháng 5 năm 1950 đến tháng 6 năm 1952. Nv) Phát Diệm 

phải sáp nhập vào Bắc Phần, công nhận Phát Diệm chính thức thành 

tỉnh Phát Diệm, lúc đó tự vệ giải tán hết, giao quyền giữ an ninh lại cho 

Tiểu Ðoàn Bảo An Ðoàn và Tiểu Ðoàn 18 Chính Quy Việt Nam. Sau 

đó dần dần mất an ninh, không còn ổn định đƣợc nhƣ trƣớc nữa”. 

 

Ông Hồ Chí Minh Với Vấn Đề Công Giáo Việt Nam Tự Trị 

 

Về việc này, ông Nguyễn Văn Năm đã viết ở phần đầu bài: 

Tại trụ sở Việt Nam Công giáo cứu quốc mà Nguyễn công Chính 

(Trong bài của Nguyễn Đình Đầu ghi là Trần Công Chính) làm chủ 

tịch, trụ sở ở số 9 đƣờng Lamblot tức Lý quốc Sƣ tại Hà Nội, bỗng xuất 

hiện hai nhân vật ngƣời Tàu là cán bộ công giáo vận Trung hoa đến từ 

Diên An (chiến khu của Mao trạch Ðông) đƣợc mặt trận Việt Minh cử 

tới làm cố vấn cho Nguyễn (Trần) Công Chính để tranh đấu cho giáo 

hội công giáo Việt Nam đƣợc tự trị, tách rời khỏi Toà Thánh Vatican 

Roma. 

Cha Hoàng Quỳnh và toàn thể Ban chấp hành Việt Nam Công giáo cứu 

quốc (ngoại trừ Nguyễn (Trần) Công Chính) khẳng định chống lại và 

vận động xin Ðức Khâm Sứ Drapier ở Huế tâu về Toà Thánh xin cử các 

Giám Mục Việt Nam lập hàng giáo phẩm toàn quốc Việt Nam. Kết quả 

đến năm 1960 đã tiến triển chia thành 3 giáo tỉnh là: Giáo tỉnh Hà Nội, 

Giáo tỉnh Huế và Giáo tỉnh Sàigòn 
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Cha Cao Văn Luận kể lại trong cuốn Hồi ký của ngài: Bên Giòng Lịch 

Sử, 1940-1965,cũng đã có cuộc nói chuyện với Hồ Chí Minh về chủ 

trƣơng “Công giáo Việt Nam tự trị” khi ông Hồ sang Pháp dự Hội nghị 

Fontainebleau vào ngày 30-5-1946. Nhƣng ngay hôm sau, 01.6,Pháp 

công bố việc thành lập một nƣớc Nam kỳ tự trị trong Liên bang Đông 

Dƣơng và Liên Hiệp Pháp, do bác sĩ Nguyễn Văn Thinh làm Thủ 

tƣớng. Có lẽ vì việc này mà ông Hồ  đã không đến Paris ngay, mà ghé 

Biarritz. Mãi đến ngày 22-6-1946, ông Hồ mới lên Paris, xuống sân bay 

Le Bourget. 

 

Cha Cao Văn Luận đã kể ít điều về việc ngài và phái đoàn Việt kiều ở 

Pháp ra sân bay đón ông Hồ, sau đó cha đến khách sạn nơi nghỉ của 

phái đoàn Hà Nội gặp ông Hồ và trao đổi với ông Hồ về chuyện Công 

giáo Việt Nam tự trị.Cha Cao Văn Luận viết: 

 

Cùng đi với ông Hồ Chí Minh từ Việt Nam, về phía Pháp có tƣớng 

Salan và ông Jean R. Sainteny. Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Mạnh 

Hà, là ngƣời luôn “theo sát cụ, giới thiệu một số Việt kiều với cụ. Cụ 

hẹn sẽ gặp lại tôi (tức cha Luận) và anh em Việt kiều” (Sđd, tr.73). Cha 

kể lại rằng, ông Nguyễn Mạnh Hà lúc đi cùng với Hồ Chí Minh tiến về 

phía phái đoàn công giáo Việt Nam, đã dừng lại, nói nhỏ với cha: 

 

-Cha nên tìm dịp lên gặp cụ chủ tịch, khuyên cụ bỏ cái việc đòi lập giáo 

hội tự trị. (Sđd, tr.73) 

“Vài ngày hôm sau, Nguyễn Mạnh Hà đến gặp tôi kể lại cho tôi nghe 

những chuyện xảy ra bên nƣớc nhà, liên quan đến đạo công giáo. Ông 

cho tôi biết chính phủ Việt Minh đang có chủ trƣơng đòi tách rời giáo 

hội Việt Nam ra khỏi Tòa thánh Vatican lập giáo hội Việt Nam tự trị, 

thay thế tất cả các giám mục Pháp, các linh mục Pháp, bằng những 

giám mục Việt Nam, linh mục Việt Nam. Nguyễn Mạnh Hà khuyên tôi 

nên xin gặp cụ chủ tịch trình bày cho cụ biết điều đó không đƣợc. Tôi 

đồng ý và lên Hotel Royal là nơi cụ Hồ và phái đoàn Việt Nam ở, xin 

yết kiến” (x. Lm Cao Văn Luận, Sđd, tr.74) 
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Cha Cao Văn Luận đã thành thật nói lên lòng ngƣỡng mộ của mình: 

“Nhƣ mọi ngƣời Việt Nam ở Pháp thời bấy giờ, tôi rất tò mò muốn biết 

mặt cụ Hồ, con ngƣời dù sao thì cũng đã dành độc lập cho Việt Nam, và 

đang tranh đấu với Pháp để giữ lấy nền độc lập mong manh đó…” (Lm 

Cao Văn Luận, Sđd, tr.67) 

 

“Tôi và anh em Việt kiều, sinh viên…chúng tôi chƣa ai nghĩ đến những 

bất đồng vì vấn đề chính kiến, tƣ tƣởng, tôn giáo. Mọi ngƣời hãnh diện 

có một chính phủ độc lập, có một lãnh tụ dám đƣơng đầu với ngƣời 

Pháp…” (Lm Cao Văn Luận Sđd, tr.68) 

 

Sau đó, cha Cao Văn Luận đã ghi lại cuộc “yết kiến” Hồ Chí Minh. Đầu 

tiên là cha chào mừng, chúc tụng: -“tôi xin đến chào cụ, cầu chúc cụ 

làm tròn sứ mệnh đòi lại độc lập cho nƣớc nhà.” 

 

Ông Hồ nói: 

“Tôi rất vui mừng gặp linh mục, và xin nói cho linh mục biết là bây giờ 

tại nƣớc nhà, mọi tầng lớp, mọi thành phần, mọi giai cấp, không phân 

biệt tôn giáo, cùng đoàn kết sau lƣng chính phủ…Nhƣng mà tôi phải 

nói thật với linh mục rằng bên đạo Công giáo chƣa đƣợc tự lập. Trong 

toàn cõi Việt Nam có 15 địa phận thì chỉ có 2 địa phận đƣợc  hai vị 

giám mục Việt Nam cai quản, còn các địa phận kia thì do các giám mục 

ngoại quốc coi sóc. 

“Tôi nghĩ các linh mục trẻ nhƣ linh mục phải cùng với chính phủ ta, 

tranh đấu đòi lại quyền tự trị cho các địa phận đạo ở Việt Nam. Linh 

mục nghĩ sao?” (Lm Cao Văn Luận Sđd, tr.76) 

 

Vì đã đƣợc ông Nguyễn Mạnh Hà nói cho biết về đƣờng lối của chính 

phủ Việt Minh đối với giáo hội công giáo Việt Nam, cho nên cha Cao 

Văn Luận “không ngạc nhiên” khi nghe ông Hồ nói nhƣ vậy. Cha đáp 

lời ông Hồ:  
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“Thƣa cụ chủ tịch, đây là điều mà tôi muốn thƣa với cụ Chủ tịch hôm 

nay. Tôi có nghe ở bên nƣớc nhà có phong trào đòi lập giáo hội tự trị. 

Thƣa cụ, những ngƣời công giáo  Việt Nam chúng tôi cũng muốn tự lập 

theo một nghĩa nào đó. Chúng tôi đều mong cho các địa phận Việt Nam 

có đầy đủ những giám mục đều là ngƣời Việt Nam. 

“Đó cũng là đƣờng lối mà Vatican luôn luôn chủ trƣơng và theo đuổi. 

Thƣa cụ chúng tôi không thấy có gì phải phản đối, nếu những ngƣời 

công giáo Việt Nam muốn tự đảm nhiệm lấy sự caiquản việc đạo trong 

nƣớc mình. Nhƣng thƣa cụ, tôi thiết nghĩ cách tiến đến sự tự lập cho 

giáo hội Việt Nam phải đƣợc suy xét và thực hiện đúng cách”. 

Ngay sau đó cha đề nghị với ông Hồ một điều. Ngài nói: 

“Tiện đây, cụ chủ tịch đã ghé nƣớc Pháp, nếu cụ Chủ tịch muốn cho 

công việc mau chóng, thuận tiện, cụ Chủ tịch có thể ghé qua Vatican 

xin gặp Đức Giáo Hoàng hoặc nếu cụ Chủ tịch bận, thì cử một phái 

đoàn đại diện sang La Mã, thƣơng thuyết với Tòa thánh một hiệp ƣớc 

(Concordat) giữa chính phủ và Tòa thánh, yêu cầu Tòa thánh tấn phong 

thêm các giám mục Việt Nam và thỏa thuận với chính phủ về mọi việc 

bổ các giám mục cai quản các địa phận Việt Nam”. 

 

Cha Cao Văn Luận cho biết là ông Hồ có vẻ “không hài lòng”. Hồ Chí 

Minh nói:  

 

“Đó không phải là việc của chính phủ. Việc của chúng tôi là làm sao 

cho các giáo dân Việt Nam đừng có đi cầu kinh với các cố đạo Pháp vì 

làm nhƣ vậy thì có vẻ còn chịu nô lệ Pháp, trong lúc cả nƣớc đứng lên 

giành độc lập với ngƣời Pháp”. 

 

Câu nói của Hồ Chí Minh chắc chắn không một ngƣời công giáo nào 

nghe thuận tai đƣợc, cho dù đó là một em thiếu nhi, nó lại còn tố cáo 

ngƣời nói không hiểu gì về đời sống cầu nguyện của ngƣời có đạo 

Chúa, nặng mùi chính trị. Cha Cao Văn Luận bày tỏ sau đó, ngài nói là 

mình “hơi bất mãn, vì cái quan niệm cứng nhắc” của ông Hồ: 
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“Thƣa cụ Chủ tịch, ngƣời công giáo đi cầu nguyện ở đâu, có ai xƣớng 

kinh thì cũng chỉ cầu nguyện với Chúa, chớ không hề có chuyện cầu 

nguyện với ngƣời Pháp. Vả lại theo tinh thần công giáo, thì chúng tôi 

coi mọi ngƣời giống nhau, các linh mục ngoại quốc, hay linh mục Việt 

Nam, về phần đạo không có gì đặc biệt cả. Nếu chúng tôi còn phân biệt 

ngƣời Pháp với ngƣời Việt trong việc đạo, thì Tòa thánh sẽ cho rằng 

ngƣời công giáo Việt Nam còn ấu trĩ, thiếu kỷ luật đạo, và sẽ không thể 

xúc tiến việc trao quyền cai quản các địa phận và các họ đạo cho các 

giám mục và các linh mục Việt Nam đƣợc.” (Lm Cao Văn Luận Sđd, 

tr.78) 

 

Sau những lời cha Luận giải thích về đời sống đạo của ngƣời công giáo 

Việt Nam trên đây với ông Hồ Chí Minh,  cha Luận cho biết là có  lẽ 

ông Hồ nhận ra đề tài này có thể gây rắc rối, mất lòng, nên ông lánh 

sang chuyện khác, hỏi thăm cha tình hình Việt kiều ở Pháp. Còn với 

ngài, nhận thấy câu chuyện không có kết quả nhƣ ý muốn, không một 

lời hứa của ông Hồ là sẽ thay đổi chủ trƣơng, nên ngài kiếu từ. Ông Hồ 

tiễn cha ra cửa phòng khách”.(Lm Cao Văn Luận, Sđd tr.78) 

 

Ông Nguyễn Văn Năm Với Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng: 

 

Năm 1945 lúc đó tôi còn có tên là Nguyễn đình Tú đang coi nhà giáo 

Hoành Ðông xứ Lạc Thành huyện Giao Thủy thuộc địa phận Bùi 

Chu.Thời gian đó tôi đã cùng dân chúng nô nức độc lập, bấy giờ chủ 

tịch huyện Giao Thủy tên là Lầm và ủy viên chính trị huyện tên là Tiếu 

mời tôi làm cố vấn cho huyện. Hai tên nầy thông báo với Hồ Chí Minh. 

Hồ Chí Minh truyền đƣa tôi lên Hà Nội gặp và họp cùng các cán bộ cao 

cấp gọi là lớp cán bộ “vì dân”, rồi lƣu giữ tôi lại một tuần lễ. Hằng ngày 

Hồ Chí Minh gặp riêng tôi nói về cộng sản, ca tụng cộng sản là tốt nhất, 

bởi cộng sản xoá hết mọi bất công, không còn ngƣời nào giàu, ngƣời 

nào nghèo, mọi ngƣời đều đồng nhau, mọi của cải là của chung, mọi 

ngƣời đều đƣợc tự do hƣởng vui thú, không còn bị ràng buộc bởi tín 
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ngƣởng hay gì khác, tiến đến thế giới đại đồng mọi dân tộc đều là anh 

em, không còn chiến tranh. 

 

Sao đó mỗi tháng chủ tịch Lầm đƣa tôi lên Hà Nội gặp Hồ Chí Minh ba 

ngày. Hồ Chí Minh cố thuyết phục tôi với mục đích để tôi đứng ra lập 

công giáo quốc doanh cho hắn, vì hắn nhận biết lúc đó tôi có uy tín 

trong Ðịa phận Bùi Chu. 

Hồ chí Minh đã nói với tôi: 

- Anh sẽ làm đầu công giáo Việt Nam. 

Tôi thắc mắc: 

- Tôi chƣa làm đến chức Linh Mục thì làm sao tôi làm đầu công giáo 

Việt Nam đƣợc? 

Hồ chí Minh giải thích: 

- Không cần phải là Linh Mục, Giám Mục nhƣng cũng làm đầu công 

giáo Việt Nam trong chính phủ đƣợc. 

Tôi vẫn hỏi tiếp: 

- Sao không là Ðức Cha Lê Hữu Từ cố vấn chính phủ ngƣời có uy tín là 

đầu công giáo Việt Nam? 

Hồ chí Minh trả lời: 

- Ðức Cha còn bận Ðịa Phận không lo cho cả nƣớc đƣợc. 

Hồ Chí Minh cố thuyết phục tôi: 

- Cộng sản là tốt nhất, phải tồn tại, do đó phải diệt hết những kẻ chống 

đối, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. 

 

Có lần tôi hỏi Phạm văn Ðồng: 

- Nếu giết hết ngƣời Việt Nam thì sao? 

Phạm Văn Ðồng trả lời: 

- Thì đã có Việt Nam mới. 

- Việt Nam mới là ai? Tôi hỏi tiếp. 

- Ðó là những ngƣời ở Tiệp Khắc, Ba Lan, Hung gia Lợi.v.v... đến đây 

ở là Việt Nam mới. 
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Ðến đây tôi đã thấu rõ Hồ Chí Minh là cộng sản, chỉ chủ trƣơng hoạt 

động cho Cộng Sản Quốc Tế chứ không vì Tổ Quốc dân tộc. Chủ thuyết 

cộng sản là không gia đình, không tổ quốc, không tôn giáo. Cộng sản 

cho tôn giáo là dị đoan, mê hoặc con ngƣời, cần phải tận diệt để tiến 

đến Thế Giới Ðại Ðồng. 

 

Sau khi chúng nắm đƣợc chính quyền, chúng đã giết rất nhiều ngƣời 

quốc gia chân chính, đấu tố dã man giết hại các ngƣời giàu và các kỳ 

lão có uy tín trong dân làng. Bắt con đấu tố cha mẹ, phá bỏ mọi tục lệ 

tốt trong làng, giết các ngƣời trí thức. Hằng ngày chúng bắt mọi ngƣời 

phải học tập về cộng sản và phải phát biểu ý kiến, chúng luôn dùng 

khủng bố bắt những ngƣời không đồng ý kiến, bịt mắt dẫn đi thủ tiêu, 

gieo rắc kinh hoàng trong dân chúng. 

Bởi vậy tôi đã đi nói cho các đoàn thể công giáo tiến hành biết rõ chủ 

thuyết của cộng sản, nên vùng Bùi Chu đã tích cực chống cộng sản. 

 
Tự Vệ Bùi Chu 

 

Về Việc Huấn Luyện Cho Thanh niên Công Giáo 

 

Ông Nguyễn Văn Năm nhớ lại: 

 

Ðứng trƣớc những âm mƣu của Việt Minh cộng sản tiếp tục phá hoại 

công giáo trong việc gọi là tranh đấu cho Giáo hội Công giáo Việt Nam 

tự trị. Mặt Trận Việt Nam Công giáo cứu quốc trụ sở tại Phát Diệm vẫn 

liên lạc với Việt Nam Công giáo cứu quốc trụ sở ở Hà Nội của Nguyễn 

(Trần) Công Chính, cốt để giữ tính cách hợp thức hoá, để tổ chức các 

lớp huấn luyện thƣờng xuyên về quân sự và chính trị nhƣ: Trung tâm 

Phúc Nhạc, Trung tâm Phát Diệm, Trung tâm Mữu Giáp. 

 

Năm 1946 đã tổ chức Trại Thủ Lãnh Thanh Niên Công Giáo mang tên 

trại Hồ Ngọc Cẩn họp tại Quần Phƣơng, quy tụ hơn một ngàn thanh 

niên để huấn luyện chuẩn bị tƣ tƣởng để đối phó với làn sóng vô thần 
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của cộng sản. Các thanh niên ƣu tú đƣợc huấn luyện này đã trở thành 

những cán bộ của Phong Trào Cứu Quốc từ năm 1946 đến năm 1948 và 

Phong Trào Tự Vệ từ năm 1949 đến 1951. 

 

Kế tiếp Trại Sao Biển đã tổ chức tại Cồn Tròn mƣời ngày, từng ngàn 

thanh niên đƣợc huấn luyện tạo một tinh thần thấu rõ quyền công dân 

và trách nhiệm của thanh niên công giáo trƣớc thời cuộc mới của đất 

nƣớc. 

 

Khi chúng biết tôi không chịu theo chúng và ngấm ngầm tuyên truyền 

chống chúng, chúng đã ra lệnh bắt tôi từ năm 1946, tôi có chân tay nên 

họ báo cho tôi biết nên chúng không bắt đƣợc tôi. Tôi trình Ðức Cha và 

xin đổi đi nơi khác. Ðức Cha Hồ Ngọc Cẩn cho tôi đi coi nhà Giáo 

Quần Lợi thuộc xứ Thức Hóa, sau bọn chúng cũng dò la ra, tôi đi hợp 

tác với Cha Trần Đình Thủ là Cha sáng lập dòng Ðồng Công. Tôi 

xuống Gót Chàng thuộc xứ Cồn Tròn để lập trụ sở cho dòng Ðồng 

Công. Cùng đi với tôi có Thầy Tiến, Thầy Tín và Thầy Nho phụ tá. 

Nhƣng rồi chúng cũng phát giác đƣợc, nên tôi phải giao nơi này cho 

Thầy Tiến, đoạn tôi vàoxứ Ninh Sa thuộc Huyện Hải Hậu coi các đoàn 

thể công giáo tiến hành. 

 

Khi đó các thanh niên đã đi dự trại Hồ ngọc Cẩn và trại Sao Biển đểu bị 

theo dõi, nhiều ngƣời bị bắt, bị tra tấn dã man. Mặt khác chúng lại trƣng 

thu muối nhƣ thời Pháp thuộc và lập thêm hợp tác xã ngƣ nghiệp để 

kiểm soát cả hai mạch sống của dân miền bể là muối và tôm cá nên dân 

miền bể càng căm thù cộng sản hơn, nhiều nơi đã bí mật võ trang tự vệ. 

 

Hồ Chí Minh thấy rõ sự căm phẫn của dân chúng công giáo Bùi Chu sẽ 

bất lợi cho chế độ cộng sản, nên vội xin Ðức Cha Lê Hữu Từ cố vấn 

chính phủ đi giải thích cho dân chúng. Tƣơng kế tựu kế, Ðức Cha đi 

nhiều nơi hô hào dân chúng tố cáo trừng trị các cán bộ hạ cấp làm sai 

chính sách của cấp trên. Do đó dân chúng đã tố cáo tại tỉnh lỵ, nhƣng 

không đƣợc cứu xét. Dân tại Tang Ðiền đã bắt tên Trần Văn Nhợi, cán 



55 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

bộ cao cấp từ Liên Khu 3 đƣợc cử về làm Huyện ủy huyện Hải Hậu, 

chính tên này đã bắt dân phải đem muối vào kho cho chúng và đã ra 

lệnh bắt nhiều thanh niên đem đi mất tích. Dân phẫn uất đã giết tên 

Nhợi và buông xuống bể Tang Ðiền. Sau đó nhân dân đủ mọi thành 

phần các Họ Ðạo miền Văn Lý địa phận Bùi Chu liền rào làng chiến 

đấu, nhất quyết tự vệ gìn giữ xóm làng khỏi bị cộng sản tự do bắt ngƣời 

nhƣ trƣớc. Ròng rã sáu tháng qua các làng Xuân Hà, Xƣơng Ðiền, Văn 

Lý, Quy Phú, Cồn Tròn, Xuân Thủy, Tang Ðiền, Kiên Chính, Hạ Trại 

đã kiên trì chiến đấu với bộ đội cộng sản. Sau cùng Việt Minh huy động 

một trung đoàn chính quy về uy hiếp làng Tang Ðiền. Lúc đó thanh 

niên các làng lân cận đến tiếp ứng làng Tang Ðiền chống trả, nhƣng vì 

vủ khí thô sơ, chỉ có ít súng lấy đƣợc của tên Nhợi Huyện ủy và tùy 

tùng, còn lại chỉ là gƣơm, giáo mác, gậy gộc và lựu đạn, nên đã phải 

dùng mƣu là lấy các thùng sắt Tây đốt pháo nhét bỏ vào, để nổ kêu ầm. 

Việt Minh cộng sản tƣởng trong làng có nhiều súng nên không dám 

vào, chỉ thỉnh thoảng cho ngƣời vào dọ thám, nhƣng ngƣời nào vào là 

mất, là chết. Thanh niên nằm đầy ấp trong các bờ tre và hai bên những 

đƣờng trong làng đã dùng giáo mác đâm chết các tên do thám. Cầm cự 

đƣợc tuần lễ, tự vệ chờ đêm đến rút lui hết. Ðến sáng Việt Minh thấy im 

ắng, khi vào đƣợc làng thì chỉ còn đàn bà, trẻ con, các đàn ông thanh 

niên chẳng còn ai. 

 

Sau trận này các thanh niên phải trốn sang Phát Diệm, khu an toàn của 

Ðức Cha Lê Hữu Từ. Lúc đó theo ý kiến của nhiều Cha trong địa phận 

Bùi Chu thúc dục tôi sang Phát Diệm, để thu thập các thanh niên Bùi 

Chu chạy sang đó, lập thành đội ngũ, rồi trở về giải phóng Bùi Chu. Tôi 

sang Phát Diệm và đã thâu nhận đƣợc một số thanh niên, nhƣng không 

thấy địa phận Bùi Chu gởi tài chánh sang, nên tôi phải cho các thanh 

niên này vào tự vệ của Ðức Cha Lê Hữu Từ, đoạn tôi lại trở về xứ Ninh 

Sa địa phận Bùi Chu. 

 

Ðến năm 1949 Pháp nhảy dù xuống Phát Diệm. Tôi lại sang Phát Diệm 

lần nữa và đã thu thập đƣợc các thanh niên Bùi Chu chạy sang đây, lập 
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thành từng Trung Ðội, Ðại Ðội, nhờ Ðức Cha Lê Hữu Từ, Cha Hoàng 

Quỳnh và thầy bốn Trung cho huấn luyện quân sự. Khi đã đƣợc 6 đại 

đội và trang bị vũ khí, Cha Hoàng Quỳnh đặt ông Dƣơng Công chỉ huy 

đoàn quân giải phóng Bùi Chu. Lúc đó tôi còn ở lại Phát Diệm làm 

Trƣởng Phòng Liên Lạc Bùi Chu Phát Diệm, có thầy Nguyễn Văn Lễ 

phụ tá. Khi đó Cha Hoàng Quỳnh lại giao cho tôi lập Thƣơng Cục Tổng 

Bộ Tự Vệ Phát  Diệm mà tôi làm Giám Ðốc thƣơng cục, có thầy Thuận 

địa phận Phát Diệm phụ tá, để đánh thuế các hành hoá đem từ Phát 

Diệm ra bán tại Hải Phòng và Hà Nội, mục đích để có tiền nuôi tự vệ. 

 

Giải Phóng Bùi Chu 

 

Về việc giải phóng Bùi Chu, ông Nguyễn Văn Năm kể lại: Đoàn quân 

giải phóng chia làm 3 cánh: 

1. Một cánh theo sông Ðáy vào kênh Quần Liêu xâm nhập huyện Nghĩa 

Hƣng, huyện Nam Trực và huyện Trực Ninh. 

2. Một cánh theo sông Ðáy lên sông Hồng Hà rồi xuống bến đò Chợ Gà 

theo sông Ninh Cơ vào Bùi Chu, huyện Xuân Trƣờng 

3. Một cánh từ cửa Ðài ra bể vào miền duyên hải, xâm nhập huyện Hải 

Hậu và huyện Giao Thủy, để giải phóng địa phận Bùi Chu. 

 

Trong khi cánh thứ nhất đang tiến quân giải phóng đến huyện Nam 

Trực thì ông Dƣơng Công bị trúng đạn và tử thƣơng, Cha Hoàng Quỳnh 

đặt ông Hùng Phi lên thay và trong vòng 3 tuần lễ đã giải phóng xong 

địa phận Bùi Chu. Việt Minh cộng sản rút lui vào bí mật. Từ đó toàn 

vùng địa phận Bùi Chu đƣợc yên ổn, đi lại ngày hay đêm không trở 

ngại. 

 

Năm 1950 Bùi Chu đã lập xong đƣợc Tổng Bộ Tự Vệ Bùi Chu do Cha 

Ðức cai quản Tổng bộ, lập nên Quân Chính Bùi Chu, tách rời Bùi Chu 

khỏi tỉnh Nam Ðịnh và gọi là tỉnh Bùi Chu. Vị Tỉnh Trƣởng đầu tiên 

của tỉnh Bùi Chu là ông Bùi quang Nga. 
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Phát Diệm cũng đã tách rời tỉnh Ninh Bình thành tỉnh Phát Diệm mà 

ông Phan Nhƣ Lân là Tỉnh Trƣởng đầu tiên. 

Sau đó tôi thanh toán và trao lại Thƣơng Cục Tổng Bộ Tự Vệ Phát 

Diệm, đoạn tôi trở về Bủi Chu đƣợc giao phó làm Trƣởng ban Tài 

chánh của Quân chính tỉnh Bùi Chu.  

 

Kết Luận 

 

Ông Nguyễn Văn Năm cho rằng, việc sáp nhập tỉnh Bùi Chu và tỉnh 

Phát Diệm vào Bắc Phần là không ổn, vì sáp nhập thì phải giải tán hết 

tự vệ, chỉ còn giữ lại quân số cho một tiểu đoàn chính quy Việt Nam và 

một tiểu đoàn Bảo An Ðoàn. Nhƣ vậy làm sao quán xuyến đƣợc một 

vùng Bùi Chu rộng lớn nhƣ vậy, nên tối đến chắc chắn Việt Minh cộng 

sản về làng, sẽ uy hiếp dân làng, nhƣ vậy Việt cộng sẽ lại chiếm đƣợc 

Bùi Chu. Nênông đã thƣa cùng Ðức Cha Phạm ngọc Chi: 

 

- Trong tình trạng nhƣ vậy con không thể ở địa phận Bùi Chu đƣợc nữa 

và xin từ biệt Ðức Cha. 

 

Khi đó tôi định lên Hà Nội gia nhập quân đội Quốc Gia Việt Nam mới 

đƣợc thành lập, nhƣng chỉ nhận ngƣời dƣới 30 tuổi. Lúc đó tôi đã 36 

tuổi vì tôi sinh năm 1915, mà Bùi Chu chƣa có lệnh làm thẻ căn cƣớc, 

chỉ mới có Phát Diệm làm thẻ căn cƣớc nên tôi đã nói với ông Xứng 

Trƣởng Ty công an Phát Diệm làm cho tôi một thẻ căn cƣớc, rút tuổi 

xuống thành năm sinh 1924 và đổi tên Nguyễn Đình Tú thành tên 

Nguyễn Văn Năm để đƣợc vào quân đội và để đánh lạc hƣớng đối với 

Việt Cộng…” 

 
Ông Nguyễn Văn Tỉnh, tức Tinh Hoa, Nhà Tƣ Sản Và Cái Án Oan Liên 

Tôn Diệt Cộng 

 

Trƣờng hợp của ông Nguyễn Văn Tỉnh tức Tinh Hoa mà chúng tôi có 

đƣợc tài liệu để đặt ông vào vị trí những chứng nhân lịch sử, bên cạnh 
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những nhân vật trên đây, thì thật bất ngờ. Đó là vào một dịp tôi về thăm 

quê, một làng đạo lâu đời, thuộc giáo phận Hà Nội. Tôi có mấy ngƣời 

anh em linh tông ở quê, trƣớc năm 1954, chúng tôi đã học ở Hoàng 

Nguyên, một trƣờng đào tạo linh mục của địa phận Hà Nội từ hơn 100 

năm trƣớc, nên mỗi lần về, bao giờ  tôi cũng đến nhà các bạn chơi. Xin 

nói thêm một chút là, sau khi tôi vào Sài Gòn thì bạn tôi ở lại tiếp tục 

học, anh về nhà sau khi trƣờng đóng cửa. Rồi lập gia đình. Vợ anh lại là 

cô cháu trong họ mẹ tôi. Anh là con tinh thần của Đức Hồng y Phạm 

Đình Tụng, là thành viên của “Nhà Gioan”. Hiện nay, bạn tôi là “ông 

cố”, có một ngƣời con là linh mục, chính xứ một giáo xứ tại thành phố 

Hà Nội. Bạn tôi còn một cô con gái, Dòng Đa Minh Lạng Sơn, đã sớm 

về cõi vĩnh phúc. Ngƣời vợ của bạn tôi, sau đó cũng “về”, trƣớc khi 

đƣợc thấy ngƣời con của mình bƣớc lên Bàn Thánh dâng tiến cho Chúa 

của lễ hy sinh và thánh thiện. Một lần, anh sôi nổi kể với tôi trƣờng hợp 

ông Tinh Hoa, một ngƣời Công giáo, một đại biểu quốc hội, yêu nƣớc 

nồng nàn, đóng góp tích cực. Nhƣng rồi bị quy là địa chủ, bị tịch thu hết 

tài sản, bị khép vào vụ án “Liên Tôn diệt Cộng” hay “Tuệ Quang – Tuệ 

Chiếu” ở Thanh Hóa từ năm 1952. nhƣng ông Tinh Hoa chỉ bị bắt vào 

ngày 10-7-1953, rồi phiên tòa ngày 28-4-1954 tuyên án ông tù chung 

thân. 

Nghe bạn kể, tôi xúc động tự hỏi làm thế nào để có đƣợc những dữ liệu 

về một ngƣời Công giáo yêu nƣớc, yêu giáo hội, tích cực hoạt động 

trong một giai đoạn cam go, bão tố của chính trƣờng giữa Quốc gia và 

Cộng sản, trong đó Công giáolà một thành phần vang dội, cách riêng tại 

hai địa phận Phát Diệm và Bùi Chuở thời kỳ năm 1945. Rồi bạn tôi trao 

cho tôi mấy cuốn sách, trong đó có cuốn Chuyện Nhà Tôi. Tác giả của 

sách này là Minh Đức, ngƣời con gái út trong gia đình ông bà Tinh Hoa 

mà bạn tôi kể chuyện. Ông bà có 5 ngƣời con, một trai trƣởng và 4 nữ. 

Trong 4 nữ thì ngƣời thứ 2 và 3 đi tu Dòng Mến Thánh Giá Hà Nội. 

Một trong hai sơ, là sơ Nguyễn Thị Ngọc Lâm, con thứ hai của ông bà 

Tinh Hoa, một thời là Tổng Phụ trách của Hội dòng này. Sơ Ngọc Lâm 

sinh năm 1935, từ trần ngày 07-06-2021. Sáu mƣơi hai năm Khấn 
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Dòng. Sơ Têrêxa an nghỉ tại Vƣờn Thánh giáo xứ Kẻ Nghệ, huyện Phú 

Xuyên, Hà Nội. 

Trƣờng hợp ông Nguyễn Văn Tỉnh,“gặp tai họa” chính trị có mấy yếu 

tố: 

 

-là một ngƣời Công giáo: 

-Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam tỉnh Thanh Hóa 

-gia đình tƣ sản  

-tham gia kháng chiến chống Pháp 

-Đại biểu Quốc hội khóa I 

-bị khép vào một vụ án chính trị 

-bị tù chung thân 

 

Những ngƣời Công giáo Việt Nam tham gia kháng chiến chống Pháp, là 

rất đông. Tuy nhiên, có ngƣời đã bỏ đạo, để vào Đảng, đƣợc đặt vào 

những địa vị cao cấp; có ngƣời đã hy sinh trong các trận chiến khốc liệt; 

có ngƣời đã chết trong chiến dịch cải cách ruộng đất, cha mẹ bị đấu tố 

chết, họ bị khép tội “con cái của địa chủ”. Chúng tôi rất tiếc không có 

đƣợc những tài liệu này, ngoại trừ cuốn của Minh Đức.Ông Nguyễn 

Văn Tỉnh, thƣờng gọi là ông Tinh Hoa, là một trƣờng hợp tiêu biểu cho 

những ngƣời Công giáo Việt Nam ý thức đƣợc trách nhiệm của mình 

vào lúc đất nƣớc có chiến tranh ngoại xâm. Nhƣng ngƣời Cộng sản đã 

có một chiến lƣợc: vừa đánh Pháp vừa xây dựng Đảng, trui rèn cán bộ 

trong chiến đấu.Vì vậy, họ không để lọt một trƣờng hợp nào mà họ cho 

là “có nghi vấn”.Ông Nguyễn Văn Tỉnh tức Tinh Hoa, là ngƣời Công 

giáo, lại là Chủ tịch Liên đoàn Công giáo Việt Nam, tỉnh Thanh Hóa, 

một nhà tƣ sản, đã là những yếu tố mà đối với cái nhìn ý thức hệ Mác-

xít, đã nẩy sinh nghi vấn khi ông tham gia kháng chiến, rồi còn là đại 

biểu quốc hội khóa đầu tiên. 

 

Trƣờng hợp của ông Nguyễn Văn Tỉnh, nếu đối chiếu với trƣờng hợp 

bà Nguyễn Thị Năm (1906-1953), bị quylà địa chủ, bị đấu tố đầu tiên 
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trong chiến dịch cải cách ruộng đất tại Thái Nguyên, thì họ có 3 yếu tố 

có thể tạm xếp bên cạnh nhau. Đó là: 

 

Ba yếu tố của ông Nguyễn Văn Tỉnh: 

-gia đình tƣ sản 

-tham gia kháng chiến, đóng góp cho quỹ kháng chiến tài vật của gia 

đình 

-đại biểu quốc hội 

 

Ba yếu tố của bà Nguyễn thị Năm: 

-tƣ sản 

-tham gia kháng chiến, ủng hộ cán bộ cao cấp lúc còn ở Hà Nội 

-hội trƣởng hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, tỉnh Thái Nguyên 

Những yếu tố này của bà Nguyễn Thị Năm bị cán bộ Trung Quốc thời 

đó coi là :"giả dối nhằm chui sâu, leo cao vào hàng ngũ cách mạng để 

phá hoại” (Wikipedia, truy cập ngày 20-6-2021). 

Bà Nguyễn Thị Năm gốc ở Hà Nội, ngƣời làng Bƣởi. Bà dốc tiền bạc 

trong nhà ra nuôi cán bộ cao cấp, ủng hộ kháng chiến, rồi khi Việt Minh 

rút vào chiến khu, bà cũng bỏ Hà Nội theo kháng chiến lên Thái 

Nguyên.Bà nguyên là Hội trƣởng Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Việt Nam, tỉnh 

Thái Nguyên (Chúng tôi sẽ trở lại trƣờng hợp bà Nguyễn Thị Năm bị 

đấu tố ở cuối bài này). 

 

Còn ông Nguyễn Văn Tỉnh, tức Tinh Hoa bị khép vào vụ án “Liên tôn 

diệt Cộng”, mặc dù ông không liên quan. Ông vào tù rồi thì bà vợ ông ở 

nhà bị quy là địa chủ,cũng đều do âm mƣu thâm độc cả. Cộng sản 

không muốn thấy hai ông bà sống lƣơng thiện. Ông Nguyễn Văn Tỉnh 

nổi quá, có uy tín quá. Những gì ông đã làm trƣớc khi tham gia kháng 

chiến là một yếu tố khác để ngƣời Cộng sản  đặt ông vào trƣờng hợp 

“có nghi vấn”. Vì những thành quả của ông không do Đảng đào tạo. 

Khi còn ở nguyên quán, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, ông 

Nguyễn Văn Tỉnh là một nhà giáo, dạy trƣờng Phúc Nhạc. Điều này chỉ 
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có nghĩa là ông Tỉnh đƣợc đạo Công giáo đào tạo.Trƣớc tổng khởi 

nghĩa ông là Hội trƣởng Hội thanh niên chức nghiệp công giáo Thanh 

Hóa. Sau ngày tổng khởi nghĩa, ông Nguyễn Văn Tỉnh đã vận động tổ 

chức một cuộc biểu tình Công giáo có đại biểu tất cả các xứ, xã trong 

tỉnh Thanh Hóa về dự ở thị xã Thanh Hóa. Hầu hết các linh mục và nam 

nữ tu sĩ trong địa phận Thanh Hóa cũng về dự. Cuộc biểu tình nêu rõ 

tinh thần yêu nƣớc, ủng hộ Việt Minh, ủng hộ chính quyền cách mạng, 

đả đảo thực dân Pháp. (Sự kiện này xảy ra năm 1945, theo nhƣ trong 

đơn khiếu kiện của ông Tinh Hoa gửi cho Ủy ban Hành chánh Liên khu 

IV). 

 

Lịch sử của ông Nguyễn Văn Tỉnh nhƣ thế, những thành tích của ông 

nhƣ thế đều không do Đảng lãnh đạo mà do đạo Công giáo đã xây dựng 

nên ông. Có lẽ chỉ một sự kiện là cuộc biểu tình này, ông Nguyễn Văn 

Tỉnh, đã có đƣợc một thành tích trội vƣợt trong số những ngƣời Công 

giáo tham gia kháng chiến thời đó. Ngoài vị trí là Chủ tịch Liên đoàn 

Công giáo Việt Nam - Thanh Hóa, Đại biểu Quốc hội Khóa I, ông còn 

đƣợc giao nhiệm vụ phụ trách Ban tiếp tế quân đội Đồng minh (đến giải 

giáp quân đội Nhật) cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa. 

Giữ trọng trách là Phó hội trƣởng Hội đồng quản trị Công ty Việt 

Thƣơng kiêm Quản đốc phân cục Việt thƣơng Thanh Hóa. 

Ủy viên Liên Việt Liên khu VI... (Chuyện Nhà Tôi, tr. 30) 

 

Nhƣng NẾU ông Nguyễn Văn Tỉnh, tức Tinh Hoa ủng hộ Ủy ban Liên 

lạc Công giáo, tiền thân của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, thì mọi việc 

đã không xảy ra nhƣ thế. Điều này cùng với lịch sử và những thành tích 

trên đây của ông Nguyễn Văn Tỉnh, ông đã biểu hiện là một ngƣời 

Công giáo yêu nƣớc nhiệt thành,có tinh thần trung kiên trong đức tin 

của mình. 

 

Cho nên, mặc dù ông đang ốm nặng từ năm 1949, 1950 và đến cuối 

năm 1952, thì “kiệt sức”, “lại theo lời bác sĩ phải nghỉ hẳn mọi công 

việc để điều trị tĩnh dƣỡng” nên ông Nguyễn Văn Tỉnh từ chức Chủ tịch 
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Liên đoàn Công giáo Việt Nam, và đến ngày10-7-1953 thì bị bắt. (Sđd 

tr.65). Ông bị ghép vào vụ án “Liên tôn diệt Cộng”, trong khi vụ án này 

đã xảy ra từ năm 1952. 

 

Chính quyền Việt Minh sợ ông chăng? Hay họ không tin ông? Cuối 

cùng, ngƣời Cộng sản đã hành động theo cách suy nghĩ của họ.  

Ở trang đầu quyển “Chuyện Nhà Tôi”, tức  “Thay lời giới thiệu”, bà 

Minh Đức viết: “Tất cả những sự kiện xảy ra trong cuộc đời ba mẹ tôi 

là dựa vào cuốn “Nhật kí” của ba tôi và lời kể của những ngƣời đã 

chứng kiến và chính những sự kiện mà tôi đã “mục sở thị”. Tôi viết câu 

chuyện này cũng vì tới năm 1998, 2 năm trƣớc khi ba tôi nhắm mắt 

xuôi tay, các tội danh mà cụ bị gán ghép oan sai vẫn bị nhắc lại trong 

cuộc họp cán bộ dân phố ở phƣờng Phan Chu Trinh quận Hoàn Kiếm 

Hà Nội, nơi gia đình tôi sinh sống hơn 50 năm (từ năm 1956 đến năm 

2012) mặc dù trƣớc đó 20 năm, năm 1978, cụ đã đƣợc nhà nƣớc Việt 

Nam tặng thƣởng Huân chƣơng kháng chiến hạng 2 vì những công lao 

đóng góp cho cuộc kháng chiến lần thứ nhất. Tấm huân chƣơngđƣợc 

tính cho cả những năm tháng cụ bị gán ghép cho những tội danh oan 

sai.” 

Bà Minh Đức không kể lại những sự kiện xảy ra trong cả hai phiên tòa  

mà gia đình bà  đã phải chịu, bởi lúc đó bà còn quả nhỏ. Cho nên trong 

cuốn sách tự in, “Chuyện Nhà Tôi”, ngƣời đọc chỉ đƣợc biết những hậu 

quả của hai bản án đổ xuống trên gia đình.Thứ nhất là về Cải cách 

ruộng đất, đấu tố địa chủ, nơi mà có ngƣời nói đến việc nảy xảy ra ở 

Khu Tƣ, Thanh Hóa, là rùng rợn, đến khiếp cả  ngƣời Khu Tƣ nữa.Thứ 

hai là về vụ án chính trị “Liên tôn diệt Cộng” hay “Tuệ Quang – Tuệ 

Chiếu”. Bà  cho biết, hôm ngƣời cha của mình bị bắt, năm 1953, bà mới 

có 3 tuổi. Còn những ngƣời thân trong gia đìnhthì nghĩ rằng đau đớn 

lắm, nên im lặng là hơn. Tuy nhiên ở đây chúng ta sẽ biết đƣợc một con 

ngƣời có bản lãnh, bất khuất đối với một bản án giả tạo trắng trợn. Ông 

biết rõ con ngƣời mình hoàn toàn vô tội. Và ông đã biểu hiện điều này 

khi ông đƣợc trả lại tự do, năm 1957, sau hơn 3 năm trong tù. Tác giả 
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cho biết ngày 16-12-1956, ông Hoàng văn Diệm, phó chủ tịch Ủy ban 

hành chính Liên khu IV tuyên bố với ba mẹ tôi rằng: “Đảng và Chính 

phủ đã thấy rõ bác bị xử trí oan nên nay trả lại tự do cho bác”. (Sđd, tr. 

81), nhƣng ông Nguyễn Văn Tỉnh kiên quyết không về và đòi phải đƣợc 

“minh oan” trƣớc. Vợ ông và ngƣời con gái thứ hai, là nữ tu Mến Thánh 

Giá Nguyễn Thị Ngọc Lâm, đi đón ông phải về trƣớc. Nhƣ vậy ông ở 

lại trong tù đúng một tháng nữa, tức ngày 15-1-1957, ông mới thực sự 

trở về với gia đình ở Hà Nội, đƣờng Trần Hƣng Đạo.(Sđd, tr.81) 

 

Những ngày trong tù: 
(Những tựa đề trong bài in chữ nghiêng là do chúng tôi đặt) 

 

Bà Minh Đức cho biết, những ngày ở trong tù, ông Nguyễn Văn Tỉnh 

đã viết đơn gửi cho Ủy ban hành chính Liên khu IV, trình bày về nỗi 

oan của mình đồng thời nói lên những trăn trở của một ngƣời Công 

giáo, một ngƣời con của dân tộc Việt Nam.Khởi đầu lá đơn, ông 

Nguyễn Văn Tỉnh viết nhƣ sau:  

 

Tôi, Nguyễn Văn Tỉnh, tức Tinh Hoa, phạm nhân, 48 tuổi, sinh quán xã 

Khánh Hội, huyện Yên Khánh tỉnh Ninh Bình, trú quán xã Đông Thọ 

huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị bắt ngày 10-7-53, liên quan vào 

vụ án Tuệ Quang, Tuệ Chiếu (Thanh Hóa) và bị Tòa án nhân dân LK 

IV, tháng 4/1954 kết án chung thân và tịch thu toàn bộ gia sản. 

 

Về những trăn trở đối với ngƣời Công giáo, ông Nguyễn Văn Tỉnh viết: 

 

... “linh mục Tổng tuyên úy ở lại vùng tạm chiếm, tất cả (có lẽ là Ban 

chấp hành Liên đoàn Công giáo Thanh Hóa?-Nv) đều từ chức và ủy 

cho tôi và ba nhân viên ở Thanh Hóa toàn quyền định đoạt về các công 

việc của L.Đ.C.G.VN Thanh Hóa. 

 

Muốn công việc chung đƣợc kết quả hơn, năm 1949, tôi đã vận động 

các giới Công giáo cử ngƣời ra ứng cử Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh 
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Hóa trong đó có linh mục tổng tuyên úy Mai Bá Nhạc. Nhƣng sau đó 

vẫn thấy công việc của LĐ gặp nhiều trở ngại, tôi phàn nàn thì linh 

mục Mai Bá Nhạc nói: “Chúng tôi đây mới đi họp Hội đồng Nhân dân 

có vài lần, về phổ biến các nghị quyết mà cũng đã có mấy cha nói rằng: 

“Ông Nhạc bị Cộng sản hóa mất rồi”! 

 

Thật là gay go phức tạp, chƣơng trình thi đua Phụng thiên ái quốc do 

L.Đ.C.G đề ra ít đƣợc thực hiện đến nỗi trong các cuộc mạn đàm hoặc 

hội nghị, nhất là với các linh mục tôi đã phải nói sự thật: 

 

“1/ Nếu chỉ nghĩ đến củng cố đức tin mà không tham gia với công cuộc 

kháng chiến thì sau này kháng chiến thành công, lúc đó ngƣời công 

giáo sẽ ăn nói ra sao? 

2/ Không có cộng sản thì ai đánh Tây cho? 

3/ Ngƣời cộng sản có tinh thần hy sinh hơn cả chiến sĩ công giáo. 

4/ Cộng sản sở dĩ thu đƣợc nhiều thắng lợi vì đã đƣa quyền lợi thiết 

thực lại cho quần chúng nhân dân, nên đã đƣợc quần chúng nhân dân 

ủng hộ. Còn công giáo nếu chỉ tuyên truyền không thì không đủ, phải 

hành động về mọi phƣơng diện theo đúng tinh thần Phúc âm. Rồi chủ 

nghĩa nào hơn, nhân dân sẽ chọn, sẽ theo. Nếu chỉ hô hào suông chống 

cộng sản thì ích gì? 

5/ Những việc ích quốc lợi dân mà chính phủ đề ra nhƣ thi đua T.G.S.X 

(Tăng gia sản xuất) B.D.H.V (Bình dân học vụ) – (nhóm chữ trong hai 

ngoặc là do chúng tôi viết cả chữ, Nv) thì ta nên theo, sao cái gì cũng 

cho là cộng sản thì không theo. 

 

Chính quan điểm này đã giúp ông nhận ra sự thật. Nó bộc lộ con ngƣời 

thật đầy tâm huyết. Ông tham gia kháng chiến vì lòng yêu nƣớc, ông 

muốn ngƣời Công giáo cũng cần có mặt trong lực lƣợng kháng chiến, 

để tránh việc sau khi thành công, Cộng sản không tự mãn, không kiêu 

ngạo, không trở thành bọn kiêu binh vì cho mình là lực lƣợng duy nhất 

đánh Pháp thành công.Nhƣng, thực tế và lịch sử cho thấy, những đảng 

viên Cộng sản trong lực lƣợng chống Pháp chỉ là thiểu số, còn tuyệt đại 
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đa số là các thành phần, các tầng lớp trong xã hội Việt Nam thời bấy 

giờ, tham gia kháng chiến vì ghét sự tàn bạo của thực dân Pháp. Bởi đó, 

có thể viết những lời sau đây vào lịch sử chống Pháp theo nhận xét của 

Đức cha Lê Đắc Trọng, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội trong 

cuốn: “Những câu chuyện về một thời” Tập 2-2007, tr.12: 

 

“Cách mạng tháng tám, do Việt Minh cầm cờ đi đầu”. 

 

Phải, Việt Minh chỉ là kẻ “cầm cờ đi đầu”. Không có nghĩa toàn lực 

lƣợng kháng chiến là ngƣời của họ. Chân lý ngàn đời của bất cứ cuộc 

chiến tranh nào là “Nhất tƣớng công thành, vạn cốt khô!” Triết lý khôn 

ngoan nằm tại điểm này. Cuộc chiến nào còn đƣợc lƣu lại lâu dài trong 

lịch sử, cũng ở điểm này. Nhƣng Đảng CSVN đã không có đƣợc điểm 

này! Vì vậy, họ chủ trƣơng “chiến đấu” thƣờng trực, chiến đấu trong 

nội bộ Đảng, chiến đấu trong nhân dân. 

 

Trƣớc cái nhìn ý thức hệ Cộng sản, ông Nguyễn Văn Tỉnh, không thể là 

một ngƣời Cộng sản. Ông khác rất nhiều ngƣời Công giáo tham gia 

kháng chiến với lòng nhiệt thành. Họ đƣợc tổ chức trui rèn trở thành 

đảng viên Cộng sản. Họ chấp nhận bỏ đạo. Làng quê của kẻ này cũng 

có ngƣời theo kháng chiến từ trƣớc năm 1945. Có ngƣời trong những 

ngày còn lại ngắn ngủi của đời mình, vẫn còn  khƣớc từ cái gia phả của 

mình, vì dính đến ngôi nhà thờ của làng. Nếu không vì ngôi nhà thờ và 

cái gia phả của ông thì ông đã ở vào địa vị cao ngất ngƣởng trong đảng 

rồi(!), ông đã nói ra nhƣ thế, không che đậy. Ông tự hào là một đảng 

viên xuất thân từ Khóa II Trƣờng Đảng, ông Nguyễn Văn Tỉnh thì 

không. Cho nên, sau khi ông đƣợc trả lại tự do, bà Minh Đức đã nhắc 

đến một đoạn trong cuốn Nhật kíNhững Ngày Đêm Tù Đày của thân 

phụ bà: 

 

23-5-1960: Ông Nguyễn xuân Kỳ, thƣ ký văn phòng Ban thƣờng trực 

quốc hội tới báo tin cho biết: 
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1/ Ông Hoàng văn Hoan đã nói chuyện giới thiệu cùng ông Trần xuân 

Bách rồi – Đến gặp ông Bách để thảo luận về công tác. 

2/... 

9-6-1960: Gặp ông Trần xuân Bách ở trụ sở UB trung ƣơng MTTQVN. 

Ông Bách cho biết là sẽ giới thiệu vào làm việc ở Ủy ban liên lạc Công 

giáo (Sđd, tr.109) 

 

Sau đó, bà Minh Đức cho biết về quan điểm của thân phụ bà đối với 

Cộng sản trong vấn đề Công giáo: 

 

“Sau này ba tôi nói với chúng tôi rằng sở dĩ ba tôi kiên quyết không 

nhận làm việc ở Ủy ban Liên lạc Công giáo vì ba tôi biết rằng ba tôi sẽ 

không làm đƣợc gì để chính quyền “thông cảm” và bớt “kì thị” với 

ngƣời Công giáo. Bởi vì những năm đầu khi cách mạng mới thành 

công, với tấm lòng yêu nƣớc, ba tôi đã mang kì vọng này nhƣng cái giá 

mà ba tôi và gia đình phải trả là quá đắt.” (Sđd, tr. 111) 

 

Trong đơn gửi Ủy ban Hành chính LK. IV, có những đoạn tiếp nhƣ sau: 

 

“Tôi bị bệnh từ tháng 3/1949, đến năm 1950 bệnh phát rất nặng, gia 

đình khóc lóc, bạn hữu và cả bác sĩ đều khuyên nên vào vùng tạm chiếm 

điều trị, khỏi rồi lại ra (có bảo đảm đủ mọi phƣơng diện) nhƣng vì uy 

tín của chính phủ kháng chiến, vì danh dự của quốc hội đầu tiên của 

nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tôi đã từ chối và viết thƣ cho ông 

Tôn Quang Phiệt: “một đại biểu quốc hội, nếu có chết thì chết ở vùng 

tự do, chứ nhất quyết không vào thành để nhờ giặc chữa hộ”, và cho tới 

mãi đến cuối năm 1952, vì thấy mình đã kiệt sức, lại theo lời bác sĩ phải 

nghỉ hẳn mọicông việc để điều trị tĩnh dƣỡng nên tôi từ chức chủ tịch 

L.Đ.C.G và đến ngày 10/7/1953 thì bị bắt” (Sđd tr.65) 

 

Những ngày ở trong tù, điều mà ông Nguyễn Văn Tỉnh ngỡ ngàng và 

học hỏi nơi những phạm nhân cùng tù tội nhƣ mình, là cách “nhận tội” 

khi ra tòa, mặc dù những tội mình không phạm. Trong đơn gửi Ủy ban 
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Hành chính Liên khu IV, ông Tỉnh không nói cặn kẽ về việc này, song 

trong đơn kêu oan gửi Quốc hội ngày 17-7-1957, ông Nguyễn văn Tỉnh 

đã viết rõ hơn về việc không có tội cũng phải nhận có tội: “vài ba ngày, 

tòa hỏi cung tôi, cứ gán ghép cho tôi là địch. Tôi không nhận, buộc tội 

tôi là ngoan cố, không thành khẩn. Rồi dù không có chứng cứ gì vẫn 

xác định tôi là có tội, tòa đã ra lệnh xiềng xích tôi lại, mạt sát tôi, cho 

tôi là phản động hại nƣớc...Rồi sau đó, cho tôi vào trại Phú Thịnh, sống 

tập trung, cho các can phạm khác xây dựng, áp bức tôi phải nhận các 

tội nhƣ họ nói và khi họ đã khai trƣớc tòa. Tôi không hiểu đầu đuôi ra 

sao đã xin gặp riêng mấy can phạm...Tôi hỏi họ: “Sao khi xây dựng anh 

em lại cứ bắt tôi nhận các tội mà tôi không biết, không làm? Các tội đó 

là ai cung khai ra?”. Họ đều nói là do những ngƣời bị bắt trƣớc họ đã 

cung khai ra, và chính họ cũng đã phải nhận tất cả các tội. Họ khuyên 

tôi nên nhận tất cả các tội đi, không biết, không làm cũng cứ nhận, nếu 

không sẽ bị xây dựng mãi, bị mang tiếng là ngoan cố, bị cô lập, bị đấu, 

bị đánh đập ngƣợc đãi, hành hạ đủ đƣờng, rồi rút cục cũng phải nhận. 

Cứ nhận bừa để phiên tòa xét xử kết liễu đi, ra sao thì ra, kẻo cứ phải 

giam cầm mãi khổ lắm. Tại sao không có tội mà lại nhận? Họ trả lời: 

“Vậy chúng tôi có tội à?” Tôi hỏi lại: “Nếu cứ nhận bừa thì khi lên tòa 

biết đầu đuôi ra sao mà khai thông đƣợc?”. “Nếu bí không khai đƣợc 

thì tòa sẽ nhắc cho, nếu không sẽ xin khất với tòa, rồi về hỏi anh em rồi 

sẽ khai, phải khai cho phù hợp nhau (!!!)...(Sđd, tr.98) 

 

Đấy là cái bẫy mà không một “phạm nhân” nào tránh khỏi, nếu không 

muốn “đột quỵ” tại nhà tù hay mắc một “bệnh lạ”. Nhận tội để tránh 

cho vợ con và gia đình khỏi lâm cảnh đau đớn, chỉ hy vọng mong manh 

khi ra trƣớc tòa án, mình sẽ đƣợc “chiếu cố” đến, đƣợc giảm nhẹ án tù 

v.v… 

 

Vụ án thôn Hoành, Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội xảy ra vào rạng sáng 

ngày 09-01-2020 bởi một lực lƣợng công an 3.000 ngƣời võ trang cùng 

mình, là một thí dụ rùng rợn hơn cả trong các vụ về đất đai. Một đảng 

viên lão thành 84 tuổi là Lê Đình Kình đã chết một cách man rợ, bắt đi 
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hai ngƣời con trai và một ngƣời cháu trai và hơn 20 ngƣời khác nữa. 

Hai con trai và ngƣời cháu “đành” nhận tội giết chết 3 công an để khi ra 

tòa đƣợc xử khoan hồng và ngƣời thân ở nhà không phải nhận những 

đau đớn khác. Hơn 20 ngƣời kia cũng thế, cứ nhận tội “chống ngƣời thi 

hành công vụ” đi, thì ngƣời thân ở nhà không phải chịu đọa đày và bản 

thân mình không phải chịu nhục hình. Thế là ký vào bản án những tội 

mình không làm. Nhƣng sau mấy ngày xử án qua quít, lếu láo (dự trù từ 

ngày 7-17/9/2020 nhƣng chỉ xử 4 ngày là xong, từ 7- 10/9/2020). Ngày 

14-10, HĐXX tuyên án hai ngƣời con trai cụ Kình là Lê Đình Công và 

Lê Đình Chức tội “giết ngƣời” lãnh án “tử hình”, còn ngƣời cháu nội cụ 

Kình là Lê Đình Doanh “chung thân” cùng tội “giết ngƣời”. Thế là 

xong một bản án: Tru di tam tộc! Phong kiến là thế! Quân phiệt kiểu 

mới là thế! Cộng sản rừng xanh kiểu tân trang là thế!.  

 

Ông Nguyễn Văn Tỉnh cũng vậy! Dù ông đã nhận tội theo nhƣ lời cung 

khai và “xây dựng” của các bạn đồng cảnh ngộ, trƣớc tòa ông vẫn nhận 

bản án “chung thân”, để rồi gia đình ông mãi mãi phải mang cái ách 

này, cái vòng kim cô không đƣợc tháo cởi, cho dẫu từ lúc ra tù cho đến 

lúc nằm xuống, đúng 20 năm ông vác đơn đi kêu oan! Nhƣng vẫn là sự 

thinh lặng của đêm đen, của xơ cứng, bảo thủ, lạc hậu! 

 

Cuối lá đơn gửi cho UBHC Liên khu IV, ông Nguyễn Văn Tỉnh nói đến 

4 điều Tòa án kết tội ông mà ông đã không làm. Còn điều thứ 5 ông cho 

rằng bản án đã làm tổn thƣơng lớn cho ông và gia đình ông. Ông viết: 

 

“Nay hòa bình đã đƣợc lập lại hai năm rƣỡi rồi, miền Bắc đã đƣợc hoàn 

toàn giải phóng, cuôc cải cách ruộng đất căn bản đã hoàn thành trên nửa 

đất nƣớc ta, tôi xin thành thật kính trình Quý Ban: 

 

1/ Trong việc lãnh đạo L.Đ.C.G Thanh Hóa, tôi không bao giờ có 

những ngôn ngữ, cử chỉ, hành động chống lại chính quyền nhân dân, 

chống lại kháng chiến. Tôi đã cố gắng làm đầy đủ nhiệm vụ theo khả 

năng của tôi. 
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2/ Trƣớc khi lên Tòa, tôi chƣa bao giờ quen biết Tuệ Quang, Tuệ Chiếu. 

Tôi không cùng chúng hội họp lập ngụy quyền, ngụy đảng ở Thanh 

Hóa, không giữ chức trƣởng ban quân sự; không ăn lƣơng của địch; 

không dự vào các cuộc biệt kích Sầm sơn, Cƣ Nham; không biết gì về 

việc bắt ông Tín ở Ba Làng; giết anh Ninh ở Điền hộ và tất cả các tội 

khác mà tôi đã nhận trƣớc Tòa. 

 

3/ Chỉ có các lời cung khai của tôi từ khi tôi bị bắt đến trƣớc ngày mùng 

5 tết năm Giáp ngọ (1954) là có giá trị. Còn từ đó trở đi, từ khi vào trại 

sống tập trung, tôi đã cung khai theo sự xây dựng của các can phạm 

khác vì bị áp lực.(Sđd, tr.66) 

 

4/ Ra trƣớc phiên tòa xét xử tôi đã nhận tất cả các tội mà tôi không biết, 

không làm vì sợ uy thế của Nhân dân, phải phục tùng cách mạng để 

tránh tiếng ngoan cố, mong đƣợc hƣởng lƣợng khoan hồng. 

 

5/ Căn cứ vào 4 điều trên, với án danh mà Tòa kết cho tôi: “Chung thân 

và tịch thu toàn bộ gia sản” đã làm tổn thƣơng lớn cho tôi và gia đình 

tôi cả về tinh thần lẫn vật chất; do đó có thể ảnh hƣởng không hay đến 

sự đại đoàn kết, xúc phạm đến uy tín của Đảng, Chính phủ và Quốc 

hội… 

 

L.K IV ngày 7 tháng giêng năm 1957 

Phạm nhân 

Nguyễn văn Tỉnh tức Tinh Hoa 

 

Cái Họa Của Một Nhà Tƣ Sản 

 

Một ngƣời nhƣ ông Nguyễn văn Tỉnh, vừa có tài sản vừa là ngƣời công 

giáo có uy tín trƣớc  cộng đồng, ông không tránh khỏi những “con mắt 

ý thức hệ và bộ não duy ý chí” thù nghịch với các thành phần địa chủ, 

tƣ sản hoặc thuộc các tôn giáo có nghi vấn chính trị.Những thành phần 
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này, có tất cả nơi ông Nguyễn văn Tỉnh. Nghĩa là, ông Nguyễn văn 

Tỉnh vừa là một nhà tƣ sản, nhà địa chủ và ngƣời công giáo, một tôn 

giáo mà ngƣời Cộng sản không bao giờ tin ở sự trung thành của họ đối 

với nhà nƣớc cộng sản. Nói cách khác, ngƣời cộng sản cho rằng ngƣời 

công giáo là ngƣời có nghi vấn chính trị. 

 

Còn về vấn đề tƣ sản, tác giả quyển Chuyện Nhà Tôi kể: 

 

“Ông Nguyễn văn Ky ở xã Đông Thọ, gần bên nhà tôi, đƣợc đội cải 

cách làm công tác tƣ tƣởng để đứng ra “tố” địa chủ Tinh Hoa, ông đã 

nói: “Tôi thấy địa chủ Tinh Hoa chả có tội gì, mà chỉ thấy “Địa chủ 

Tinh Hoa” đã giúp gia đình tôi rất nhiều”. Trong các cuộc “đấu tố” 

công khai, nhiều ngƣời không dám lên tiếng bênh vực “gia đình địa 

chủ” vì sợ bị quy là “tay sai” của địa chủ, nhƣng một số ngƣời vẫn tìm 

cách, bí mật giúp và tiếp tế cho chúng tôi. Chị Nguyễn thị Là, ngƣời đã 

từng giúp việc cho gia đình tôi, thỉnh thoảng vào những đêm tối trời lại 

rón rén đi đến bên cửa liếp của gian nhà bếp, nơi gia đình tôi bị chuyển 

tới ở, gọi nhỏ và chuyển vào cho mẹ tôi lúc thì nắm xôi, lúc con gà 

luộc...” (Sđd, tr.9) 

 

Việc tài sản của gia đình bị tịch thu  trong cải cách ruộng đất, tác giả 

Minh Đức không nói đến vì vụ này xảy ra sau vụ án chính trị. Ông  

Nguyễn văn Tỉnh bị bắt ngày 10/7/1953, và bị Tòa án Nhân dân Liên 

khu IV,tháng 4/1954 kết án chung thân và tịch thu toàn bộ tài sản, gồm 

có: “một khu nhà, ruộng đất ở xã Đông Thọ, huyện Đông Sơn Thanh 

Hóa; một khu đất ở đƣờng Nguyễn Thái Học, một khu đất ở phố Bến 

Cốc và một khu ở phố Cầu Sâng. Tất cả các cổ phần trong Công ty Việt 

Thƣơng, các công phiếu kháng chiến và các giấy tờ trích lục của 3 khu 

đất nói trên đều bị Ủy ban kháng chiến hành chính xã Đông Thọ tịch 

thu. Chỉ nguyên số tiền ba tôi đã mua công phiếu kháng chiến cũng là 

rất lớn...” (Sđd, tr. 67) 
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Về những đóng góp của gia đình ông Nguyễn văn Tỉnh cho kháng 

chiến, đã đƣợc ghi trong cuốn lịch sử thành phố Thanh Hóa (giai đoạn 

từ 1804-1947) của hai tác gia Đinh Xuân Lâm và Lê Đức Nghi, do nhà 

xuất bản Thanh Hóa in năm 1990, trang 130 ghi: “...Riêng gia đình ông 

Nguyễn văn Tỉnh, chủ hiệu Tinh Hoa đã ủng hộ 100 lạng vàng.” 

 

“Vào tháng 10-1945, một ban vận động đƣợc thành lập do ông Nguyễn 

văn Tỉnh (Tinh Hoa) là một nhà tƣ sản dân tộc, một ngƣời công giáo 

yêu nƣớc làm trƣởng ban. Ban vận động đã tổ chức cuộc mít tinh lớn 

tại sân vận động, có hàng ngàn ngƣời tham gia, gồm các linh mục, tu 

sĩ, bà sơ và bà con giáo dân ở thành phố và các xứ lân cận. Tại cuộc 

mít tinh, đại biểu Việt Minh tỉnh Thanh Hóa nói rõ về chính sách đoàn 

kết dân tộc, đoàn kết lƣơng giáo, tôn trọng tín ngƣỡng của nhân dân, 

kết quả đấu tranh giành độc lập dân tộc và kêu gọi trên mọi lãnh vực. 

(x. Lịch sử thành phố Thanh Hóa, 1990, tr. 131-132) 

 

Việc ông Nguyễn văn Tỉnh bày tỏ lòng yêu nƣớc một cách cuồng nhiệt, 

(nhƣ đóng góp vào Quỹ độc lập 100 lạng vàng; ủng hộ Tuần lễ đồng, từ 

chiếc niêu mốt đến mâm thau, đài nến, đỉnh hƣơng...tổng cộng là 1781 

kilôgam. Ngoài ra, năm 1946, ông bà Nguyễn văn Tỉnh còn đóng góp 

vào Việt Thƣơng Công ty (một công tƣ hợp doanh, thành lập ở Trung 

bộ do Ủy ban Nhân dân Trung bộ triệu tập, số tiền là 50.000 đồng; mua 

3 công phiếu kháng chiến, tổng cộng trên 10.000 đồng, tiền Đông 

Dƣơng. Gia đình ông Nguyễn văn Tỉnh còn thực hiện lời kêu gọi “vƣờn 

không nhà trống” để chống Pháp, bằng cách tự tay phá cửa hiệu Tinh 

Hoa mà gia đình đang sinh sống để đi theo kháng chiến (Sđd, tr. 45).  

 

Sau những biến cố xảy đến cho gia đình và sau khi đã trải nghiệm thực 

tế của xã hội, của đất nƣớc và những suy nghĩ về phận con ngƣời trong 

chế độ toàn trị của đảng Cộng sản, tác giả Minh Đức viết: “Nhƣ vậy 

những đóng góp của ba mẹ tôi cho cuộc kháng chiến chống Pháp giành 

độc lập của dân tộc Việt Nam là không thể phủ nhận. Đau đớn thay, 

chính vì những đóng góp cả về công sức lẫn tiền bạc này mà cả gia 
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đình tôi phải điêu đứng, trong đó ba tôi là ngƣời đầu tiên lâm nạn.” 

(Sđd, tr.51) 

 

Mấy Ý Kiến Về Vụ Án Liên Tôn Diệt Cộng 

 

Ngày 28 tháng 4 năm 1954, Tòa án Nhân dân Liên khu IV tuyên án ông 

Nguyễn văn Tỉnh “chung thân và tịch thu toàn bộ tài sản”. Tác giả, bà 

Minh Đức viết: 

 

“Thế là ba tôi, một nhân sĩ yêu nƣớc, một thƣơng gia nổi tiếng ở Thanh 

Hóa, một đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nƣớc Việt Nam Dân chủ 

Cộng hòa, đã trở thành một tội phạm chính trị, trong khi ông không biết 

mình đã phạm tội gì, bất chấp cả quy định của nhà nƣớc Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa là muốn bắt một đại biểu Quốc hội phải đƣợc sự đồng ý 

của Quốc hội (* xin xem ghi chú ở cuối bài). Sau này có nhiều ngƣời 

cho rằng vụ án “Tuệ Quang-Tuệ Chiếu” là vụ án chính trị lớn trong đó 

các bị cáo thuộc các tổ chức xã hội, tôn giáo, bao gồm các đại biểu 

Quốc hội, các linh mục, các nhà sƣ và thành viên các đảng phái, nên 

phải xử công khai. Nhiều ngƣời lại cho rằng, “vào thời điểm đó, phải 

có những vụ án nhƣ vậy để lập lại trật tự cho một đất nƣớc non trẻ” 

(!!!) Vụ án đã đƣợc xử, đã có ngƣời bị bắn nhƣng nhiều ngƣời trong đó 

có ba tôi đã bị tù nhiều năm...Có người thì cho rằng, các bị cáo là 

những con người bị chọn như một con bài trong một ván bài 

chínhtrị. (trang 54- chữ đậm nét là do chúng tôi, Nv)... 

 

“Tôi tự đặt câu hỏi: “...Nếu xem lại những trang sử của thành phố 

Thanh Hóa thì ngƣời Công giáo ở thành phố Thanh Hóa không hề “nổi 

loạn chống chính quyền” sao lại phải lấy cớ “lập lại trật tự” để bắt bớ, 

giam cầm nhiều ngƣời trong đó có ba tôi. Còn gia đình tôi thì cho rằng 

vụ án đƣợc “tạo dựng” khi đảng đã ra công khai. Có nghĩa là để tiến 

tới độc quyền lãnh đạo nên phải gạt bỏ những thành phần “xấu” bằng 

mọi biện pháp. 
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“Vụ án đƣợc xử công khai tại đồi thông Thanh Hóa suốt trong một 

tháng, nhƣng gia đình tôi không biết và dĩ nhiên là không đƣợc tham dự 

vì mẹ tôi lúc đó đã bị quy là “vợ địa chủ” và bị quản chế tại xã Đông 

Thọ, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa. Chị Nguyễn thị Ngọc Lâm (là con 

thứ 2 của Ba mẹ tôi), sau này là Tổng Phụ trách của Dòng Mến Thánh 

Giá  địa phận Hà Nội, kể rằng: Cả nhà không ai biết tin gì nhƣng anh 

bạn cùng học ở trƣờng cấp 3 Đào Đức Thông (Thanh Hóa), anh 

Nguyễn văn Hiệu đã “báo tin vui” cho chị: “Thôi may mà cụ chỉ bị kết 

án chung thân!” Ba ngƣời có tên trong một bài hát “Liên Tôn diệt 

Cộng” là các ông: Trƣơng Thái Giám (nhà sƣ), Nguyễn Hữu Ngọc (tƣ 

sản), Hà Văn Ngoạn (địa chủ) bị xử tử hình (bị bắn). Các anh chị tôi kể 

lại ông Nguyễn Hữu Ngọc rất hiền lành. Ông bị bắn cũng chỉ vì nhà 

quá giàu mà thôi. Ông Ngọc bị quy là địa chủ do tài sản đƣợc thừa kế 

của bố mẹ. Nếu nói về vấn đề pháp lý thì việc kết án một ngƣời mà chỉ 

dựa vào lời khai “bừa” của một số ngƣời mà không điều tra là hoàn 

toàn sai trái bởi vì nếu điều tra một cách “nghiêm chỉnh” thì những tội 

danh mà Tòa đã gán ghép cho ba tôi là không hề có bởi vì vào thời gian 

đó ba tôi đã bị ốm nặng và không hề quen biết các nhà sƣ. Còn nếu nói 

“ba tôi đã nhận tất cả các tội danh” thì nhƣ ba tôi đã nói trong những 

lá đơn kêu oan  sau này: “Tôi phải nhận tội để mong có ngày đƣợc 

trình bày lại với Đảng và Nhà nƣớc”. (Sđd, tr.55.56) 

 

Lòng yêu nƣớc của ông không có gì để hoài nghi. Tuy nhiên, gia đình 

ông đã bị đẩy vào “cơn bão chính trị của lịch sử dân tộc” nhƣ ở bài 

“thay lời giới thiệu” in ở trang 3, do ông Đào Nguyễn, nguyên Trƣởng 

ban Thời sự Đài Tiếng nói Viết Nam viết. Cơn bão này do chính nhà 

cầm quyền Cộng sản tạo ra để diệt trừ những mầm mống có thể gây bất 

ổn cho chế độ cộng sản sau này. Nhƣng mầm mống ấy là những ai? 

 

Trong bài thơ “phục vụ” Cải cách Ruộng đất, Xuân Diệu “lên gân”: 

 

Anh em ơi! Quyết chung lƣng 

Đấu tranh tiêu diệt tàn hung tử thù. 
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Địa hào, đối lập ra tro, 

Lƣng chừng phản động đến giờ tan xƣơng. 

Thắp đuốc cho sáng khắp đƣờng, 

Thắp đuốc cho sáng đình làng đêm nay, 

Lôi cổ bọn nó ra đây 

Bắt quỳ gục xuống, đọa đày chết thôi... 

 

(x. Trăm Hoa Đua Nở Trên Đất Bắc, Hoàng Văn Chí, Trƣởng ban biên 

tập của Mặt trận Bảo vệ Tự do Văn hóa, chủ biên. Sài Gòn, tháng 

giêng 1959), bài thơ của Xuân Diệu in ở trang 22. 

 

Còn ở bài “Liên Tôn diệt Cộng hay Tuệ Quang-Tuệ Chiếu”, đƣợc lan 

tràn khắp nơi khắp chốn “trong quá trình tiến hành cuộc cải cách ruộng 

đất ở Thanh Hóa; hát trong các cuộc họp, hát trƣớc khi bắt đầu buổi 

học...Vì bài này đƣợc hát thƣờng xuyên nên (trong một lớp học) các bạn 

cƣời đùa và nói “ tếu”: Nào hát “quốc ca 2” đi...” (Theo Minh Đức, 

Sđd, tr.13) 

 

Bài hát “Liên Tôn diệt Cộng”có 24 câu, ở đây trích 11câu đầu, còn 

những câu sau đó là những “tội danh” mà ông Nguyễn Văn Tỉnh đã phủ 

nhận. Những câu đầu trong bài thơ đƣợc trích sau đây (tr. 11.12): 

 

Đồng bào ta ơi 

Vạch mặt chúng nó ra, 

Chúng nó là những ai? 

Là những thằng địa chủ, phản động, phong kiến, 

Là những thằng tƣ sản mại bản, 

Là những thằng đội lốt tôn giáo 

đã giết hại đồng bào, 

Vạch mặt chúng nó ra 

Chúng nó là thằng Mai bá Nhạc (linh mục) 

Trƣơng thái Giám (Sƣ), thằng Hà văn Ngoạn (quan) 
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Nguyễn Hữu Ngọc (địa chủ) cùng với Tinh Hoa (tƣ sản mại bản kiêm 

địa chủ) 

 

Ông Nguyễn văn Tỉnh và gia đình đã hy sinh quá nhiều cho “cách 

mạng”, tuy vậy, ông vẫn không tránh đƣợc cái nhìn duy ý chí của ý 

thức hệ cộng sản. Trƣờng hợp của bà Nguyễn thị Năm tức Cát Hanh 

Long ở Thái Nguyên là một vụ nhƣ vậy.. 

 

Xin dẫn một đoạn về vụ bà Nguyễn thị Năm bị giết: 

“Khi Cuộc cải cách ruộng đất triển khai vào năm 1953, những hành 

động yêu nƣớc của Nguyễn Thị Năm bị cố vấn Trung Quốc cho là "giả 

dối nhằm chui sâu, leo cao vào hàng ngũ cách mạng để phá hoại.Và bà 

trở thành địa chủ đầu tiên bị đem ra "xử lý"
.
 Bà bị lên án với tội danh 

“tƣ sản địa chủ cƣờng hào gian ác” 

Theo hồi ký Trần Huy Liệu, lúc đó là uỷ viên Thƣờng trực Quốc hội, 

thanh tra Cải cách Ruộng đất tại Thái Nguyên, thì cuộc đấu tố bà Năm 

đƣợc tổ chức ngày 22 tháng 5 năm 1953, với sự tham dự của gần 1 vạn 

ngƣời dân địa phƣơng. Cũng theo ông Liệu, hai con trai của bà Năm lúc 

đó cũng bị đấu tố” (Wikipedia) 

Nỗi đau tiềm ẩn của gia đình 

Còn trƣờng hợp của ông Nguyễn văn Tỉnh, bởi lòng nhiệt thành đối với 

đất nƣớc và cách mạng quá lớn, nên khi thấy mình bị gán ghép vào 

những cái tội mình không làm, thân lại bị tù đày, ông đã dốc tâm dốc 

lực để viết những lá đơn kêu oan gửi đến những cấp có thẩm quyền 

trong quốc hội và trong chính phủ. 

Trong lá đơn gửi Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đề ngày 15-10-

1959, có đoạn: “Tôi có thể hy sinh cả tính mạng của tôi để đƣợc vinh 

dự góp một phần nhỏ mọn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất 

nƣớc. Nhƣng mất danh dự vì bị kết tội oan là phản dân phản nƣớc, làm 

tay sai cho giặc là tôi mất hết tất cả những gì thiêng liêng cao quý nhất 

của con ngƣời, làm ô danh cho con cháu, cho dòng họ là một điều nhục 
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nhã luôn ám ảnh tôi, làm cho tƣ tƣởng tôi không ổn định, tâm hồn tôi 

mất yên vui...(Sđd, tr.85) 

Theo tác giả Minh Đức thì đấy là lý do mà thân phụ bà, đã đội đơn đi 

kiện suốt 20 năm, chỉ nhằm mục đích đòi giải quyết “bằng sự tuyên bố 

công khai của Tòa án là Ba tôi vô tội” và đòi lại một phần tài sản đã 

mất.(Sđd, tr. 88) 

Nhƣng trong thông báo gửi ông Nguyễn Văn Tỉnh ngày 26-3-1974 của 

Tòa án Nhân dân Tối cao, có đoạn viết:  

“Ngày 27-8-1960, khi xét các khiếu nại của ông, Tòa án Nhân dân Tối 

cao đã có thông báo số 1717 xác định ông đƣợc hƣởng mọi quyền lợi 

của ngƣời công dân của nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Do đó Tòa án Nhân dân Tối cao xét trong bối cảnh lịch sử lúc đó, việc 

giải quyết của các cơ quan Nhà nƣớc đối với ông nhƣ vậy là thích đáng 

và dứt khoát về mặt chính trị, kinh tế và cả về mặt pháp luật. Tòa án 

Nhân dân Tối cao xem nhƣ yêu cầu của ông đã đƣợc giải quyết, nay 

không cần có quyết định gì khác của tòa án”... (Sđd, tr.166) 

Về phía Chính phủ, ngày 5-2-1973 phủ thủ tƣớng gửi một công văn cho 

Tổng thƣ ký Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội, có đoạn viết: 

“Sau khi nhận đƣợc thƣ khiếu nại của ông Tỉnh, chúng tôi đã nghiên 

cứu kỹ hồ sơ,trực tiếp gặp ông Tỉnh để nghe ông Tỉnh trình bày nguyện 

vọng của mình. Chúng tôi thấy rằng vụ án chính trị này xảy ra từ năm 

1953, cách đây đã gần 20 năm là một vụ án xảy ra trong cao trào cách 

mạng của quần chúng, tình tiết rất phức tạp. Sau khi hiệp định Giơ-ne-

vơ đƣợc ký kết (1954), để tăng cƣờng khối đoàn kết trong nhân dân,  

những loại việc này đều đƣợc xếp lại. Đến nay mọi việc đã đi vào lịch 

sử, chúng tôi thiết nghĩ không nên đem ra xem xét lại, vì không giải 

quyết đƣợc vấn đề gì mà còn gây nhiều rắc rối”. (Sđd, tr. 131) 

Tác giả nhận định về điều này nhƣ sau: 

“Nhƣng những cơ quan công quyền có biết đâu rằng sai lầm trong cuộc 

Cải cách ruộng đất, những vụ án oan sai mà không đƣợc giải quyết đến 
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nơi đến chốn đã làm ảnh hƣởng tới hàng vạn gia đình và hàng triệu con 

ngƣời. Biết bao gia đình đã ly tán, biết bao con ngƣời trong đó có 

chúng tôi đã bị “ảnh hƣởng” vì lý lịch xấu ; và hơn thế nữa tình ngƣời 

đã mất đi chỉ vì con tố cha, vợ tố chồng. Bởi vì một quyết định sai sẽ để 

lại hậu quả khôn lƣờng. Vụ án oan mà ba tôi phải chịu vẫn luôn luôn là 

vết đen, là đám mây đen bao phủ lên cuộc đời của ba tôi và gia đình 

tôi.”(Sđd, tr.132) 

Ở những trang sau đó, tác giả trở lại vấn đề này, bà Minh Đức viết: 

“Sau này tôi mới hiểu ra rằng ba tôi phải “20 năm trời theo đuổi vụ 

kiện đòi chân lý” không những vì danh dự của bản thân ba tôi, vì danh 

dự của gia đình mà còn vì tƣơng lai của chúng tôi. Thời đó những lá 

đơn của ba tôi đều đƣợc các cấp hồi âm cho dù vẫn chỉ là trả lời một 

cách không rõ ràng... Tòa án Nhân dân Tối cao cho rằng, “thông báo 

số 1717 ngày 27-8-1960 (do ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao 

Phạm văn Bạch ký) xác nhận ông (tức ông Nguyễn văn Tỉnh) đƣợc 

hƣởng mọi quyền lợi của ngƣời công dân nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa” là đủ. Nhƣng họ cố tình nhƣ không biết rằng việc trả lại quyền 

công dân không có nghĩa là “tội trạng trƣớc đây” đã đƣợc xóa. Khi 

khai lý lịch vẫn phải khai đầy đủ, rõ ràng “đã bị kết án chung thân và 

sau 3 năm đã đƣợc tha” !!! Cơ quan nào đứng ra chịu trách nhiệm khi 

gây ra một cái án oan sai cho ngƣời khác. Một lời xin lỗi bằng văn bản 

không có thì lấy đâu là bằng chứng để chứng minh ba tôi vô tội và trả 

lại lý lịch trong sạch cho gia đình tôi. Việc ba tôi bị bắt giữ, bị kết án 

chung thân và những tội danh mà cụ không phạm mãi mãi là cái cớ để 

các cấp, các đoàn thể dựa vào đó mà trù úm các thành viên trong gia 

đình tôi.”(Sđd, tr. 114) 

Tác giả nêu chứng cứ về việc khai lý lịch “vẫn phải khai đầy đủ, rõ 

ràng”: “năm 2002, sau 2 năm ba tôi qua đời, trong cuốn danh sách Đại 

biểu quốc hội từ khóa I đến khóa X do Nhà xuất bản Chinh trị quốc gia 

xuất bản, đã lại một lần nữa làm gia đình tôi bức xúc. Tại trang 708 có 

ghi: 
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Họ và tên            : Nguyễn Văn Tỉnh 

Bí danh               : Tinh Hoa 

Năm sinh            : 23-9-1911 

Khóa I 

Nơi ứng cử         : Thanh Hóa 

Phụ chú              : Tháng 4-1954 bị kết án tù chung thân.  

Năm 1957 đƣợc ân xá  

(Sđd, tr. 139) 

Điều đó có nghĩa là ba tôi vẫn bị coi là ngƣời “có tội”, và vô hình 

trung cơ quan lập pháp của nhà nƣớc mở đƣờng cho các cơ quan cấp 

dƣới giữ nguyên cách đối xử nhƣ khi ba tôi bị kết án”...(Sđd, tr. 139) 

Kết Luận   

Cái án oan sai của ông Nguyễn văn Tỉnh tức Tinh Hoa vẫn đeo đuổi 

ông và  mọi thành viên trong nhà. Trƣớc khi ông nằm xuống mãi mãi, 

(+ 09-7-2000), ôngNguyễn văn Tỉnh vẫn không nhận đƣợc một lời xác 

nhận bằng văn bản, rằng ông “vô tội”. Ngƣời con gái út của ông, bà 

Minh Đức tác giả Chuyện Nhà Tôiđã dẫn chứng về hai sự việc đến với 

gia đình bà, từ đó bà kết luận.  Nhƣng trƣớc hết, xin đƣợc biết những sự 

việc này là gì? 

Việc thứ nhất: Năm 1992, dự án K92 xây dựng trụ sở Kho bạc nhà 

nƣớc trungƣơng đƣợc chính phủ phê chuẩn. Để thực hiện dự án này, 

các hộ dân trong đó có gia đình tôi ở khu nhà 36A Trần Hƣng Đạo phải 

di dời đến nơi ở mới. Tuy nhiên do những khuất tất trong quá trình giải 

phóng mặt bằng, nên 25/32 hộ dân không tán thành và không di chuyển 

khỏi nơi ở cũ. Bộ  tài chính phải ra quyết định giải tán Ban giải phóng 

mặt bằng cũ, thành lập Ban giải phóng mặt bằng mới. Dự án không 

thực hiện đƣợc và Kho bạc nhà nƣớc trung ƣơng phải xây dựng trụ sở 

mới ở 32 đƣờng Cát Linh Hà Nội. Nguyên nhân của việc dự án kéo dài 
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tới 20 năm chƣa giải phóng đƣợc mặt bằng thực tế là do những khuất 

tất trong khâu “thực thi dự án”...Ấy vậy mà trong cuộc họp cán bộ dân 

phố năm 1997, ông Nguyễn văn Thí, công an phụ trách một khu vực 

dân cƣ ở phƣờng Phan Chu Trinh (nơi có khu nhà 36A Trần Hƣng 

Đạo) đã nói: “Việc giải phóng mặt bằng ở 36A Trần Hƣng Đạo không 

giải quyết đƣợc vì trong số những ngƣời sinh sống tại đây có một nhà 

báo. Nhà báo này là con một ngƣời đã từng bị kết án chung thân vì tội 

phản động... 

“Tôi cũng không trách ông Thí vì ông chỉ nói theo những gì mà một 

công an hộ khẩu đƣợc “truyền đạt” lại. Nhƣng nhƣ vậy là minh chứng 

cho thấy trong thực tế việc minh oan cho ba tôi vẫn chỉ đƣợc “lƣu hành 

nội bộ”... (Sđd, tr. 162) 

Việc thứ hai: Tới tháng 8 năm 2009, khi vụ việc ngƣời công giáo đòi 

đất ở 40 Nhà Chung và ở Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, một lần nữa 

tôi lại đƣợc biết ngƣời ta vẫn luôn luôn quản lý, theo dõi gia đình tôi 

nói riêng và gia đình ngƣời công giáo nói chung. Một lần anh cảnh sát 

khu vực ở phƣờng Phan Chu Trinh tên là Quân, gọi điện thoại cho tôi 

(lúc này gia đình tôi sống ở 4C Ngõ Quỳnh, phƣờng Thanh Nhàn, quận 

Hai Bà Trƣng) hỏi: Gia đình nhà ta có ai theo đạo !!! (Đây không phải 

là lần đầu tiên anh cảnh sát khu vực này hỏi vì trƣớc đó vào khoảng 

tháng 12/2008 khi đang xảy ra vụ đòi đất lần thứ nhất, họ đã gọi điện 

hỏi tôi với cùng một câu hỏi nhƣng lúc đó tôi vẫn ngây thơ tƣởng rằng 

nhân ngày lễ Giáng sinh, phƣờng có kế hoạch chúc mừng và thăm hỏi 

đồng bào theo đạo Công giáo). Lúc này tôi bật hỏi lại: “Em hỏi làm gì, 

để theo dõi à ?Này tùy theo từng ngƣời mà làm theo kiểu này nhé!” Anh 

cảnh sát trả lời: “Cháu làm việc theo đúng quy định của cấp trên. Còn 

gia đình cô thực ra đã sống ở nơi khác rồi thì đó là trách nhiệm của 

cảnh sát khu vực đó”!!! 

Ở tuổi 60 tôi mới khẳng định đƣợc rằng có thể mãi mãi, vụ án oan mà 

ba tôi gánh chịu, sự bài xích ngƣời công giáo vẫn luôn luôn là chiếc 

vòng “kim cô” sẵn sàng thít vào đầu chúng tôi khi cần. Bản thân tôi 

công tác tại cơ quan ngôn luận của Chính phủ, tôi biết đƣợc phần nào 
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cái tốt, cái xấu, biết đƣợc những gì đã đƣợc nhà nƣớc nới lỏng tự do 

trong các hoạt động của nhà thờ, nhà dòng. Nhƣng chỉ bằng một hành 

động vừa kể của anh cảnh sát khu vực đã một lần nữa nhắc nhở tôi 

rằng những định kiến về tôn giáo vẫn còn trong chính sách của Đảng 

và Nhà nƣớc Việt Nam. Những việc làm làm cho tôi càng nghĩ càng 

thấy câu nói trong dân gian: “Đừng nghe những gì ngƣời ta nói – hãy 

xem những gì họ đã làm”. Đó là sai lầm trong cách nhìn nhận “nhìn 

đâu cũng thấy kẻ thù” của một thời...” (Sđd, tr.169) 

Không! Đấy không phải là cái nhìn sai lầm của ngƣời Cộng sản của một 

thời, mà là nó sẽ tồn tại khi cộng sản còn tồn tại, còn cai trị. Ngƣời 

Cộng sản biết mình là những kẻ ác - và biết nhân dân nghĩ gì về mình: 

Nhân dân thù ghét họ. Cho nên Cộng sản nhìn ngƣời dân nào cũng thấy 

đó là kẻ thù của mình.  

----------------- 

(*) Ghi chú: Hiến pháp năm 1946 là bản hiến pháp đầu tiên của nƣớc 

VNDCCH, đƣợc quốc hội khóa I thông qua  vào ngày 9 tháng 11 năm 

1946. Do chiến tranh Đông Dƣơng bùng nổ ngay sau khi bản hiến pháp 

này đƣợc thông qua nên nó chỉ đƣợc thi hành  ở các vùng kháng chiến, 

vùng Pháp tạm chiếm vẫn dùng luật pháp của Pháp. 

Hiến pháp năm 1946 gồm một lời nói đầu, 7 Chƣơng, 70 điều. Chƣơng 

thứ III quy định về nghị viện (quốc hội) nhân dân. (Wikipedia) 

Điều thứ 40 (Chƣơng III) dƣới đây, chúng tôi dẫn lại từ cuốn sách 

Chuyện Nhà Tôi của Minh Đức, trang 140: 

 

“Điều thứ 40 (Chƣơng III) – Hiến pháp nƣớc Việt Nam Dân chủ Cộng 

hòa có quy định về quyền đƣợc miễn trừ của một đại biểu Quốc hội hay 

còn gọi là Nghị viên nhƣ sau: 

“Nếu chƣa đƣợc Nghị viện nhân dân đồng ý hay trong lúc Nghị viện 

không họp mà chƣa đƣợc Ban thƣờng vụ đồng ý thì Chính phủ không 

đƣợc bắt giam và xét xử những nghị viên. 

Nghị viên không bị truy tố vì lời nói hay biểu quyết trong Nghị viện. 
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Trong trƣờng hợp phạm pháp quả tang, Chính phủ có thể bắt giam 

Nghị viên ngay nhƣng chậm nhất là 24 giờ phải thông tri cho Ban 

thƣờng vụ. Ban thƣờng vụ hoặc Nghị viện sẽ định đoạt. 

Khi một nghị viên mất quyền ứng cử thì đồng thời mất cả tƣ cách nghị 

viên.” 

 

 
ĐỨC CHA GIUSE MARIA TRỊNH NHƢ KHUÊ: VỊ MỤC TỬ CAN 

TRƢỜNG 

Mƣời năm sau cái thuở ban đầu ấy, đất nƣớc chia cắt làm hai, miền Bắc 

là Cộng sản, ngả theo Liên Xô và Trung cộng, xây dựng xã hội chủ 

nghĩa vô thần, cấm cách tự do tôn giáo.Với Giáo hội Công giáo,có mƣu 

đồ thành lập “giáo hội tự trị” theo kiểu Trung cộng. Nhƣng nhà nƣớc 

Cộng sản Hà Nội thất bại trong âm mƣu này. Họ không biết trƣớc đƣợc 

sức đề kháng mạnh mẽ của các thành phần giáo dân ở lại. Giáo dân 

miền Bắc giữ đạo theo truyền thống, vững vàng về đức tin, lòng sùng 

kính Đức Maria là rất nổi bật.  

Thống kê cho biết, “hơn 650.000 tín hữu di cƣ vào Nam. Biến cố này đã 

tạo nên nhiều xáo trộn trong Giáo hội Công giáo ở miền Bắc và thay đổi 

mạnh mẽ cấu trúc của Giáo hội Công giáo ở miền Nam. Giáo hội miền 

Bắc còn lại 10 giáo phận với 7 giám mục, 374 linh mục và một số ít tu 

sĩ phục vụ 750.000 tín hữu.” (x.Giáo hội Công giáo Việt Nam, Niên 

giám 2004. Nxb Tôn giáo, Hà Nội-2004, tr.199) 

Tuy số giám mục chỉ còn 7 vị, nhƣng các ngài đã rất khôn ngoan trong 

việc hƣớng dẫn cộng đồng Dân Chúa vƣợt qua những khó khăn và thử 

thách trong phạm vi trách nhiệm của mình.Trong số 7 giám mục ở lại, 

có Đức cha Giuse-Maria Trịnh Nhƣ Khuê thuộc địa phận Hà Nội. Ngài 

để lại một cuốn sổ nhật ký. Chúng ta sẽ tìm hiểu nhật ký này dƣới đây. 

Trong quyển Lịch Sử Địa Phận Hà Nội 1626-1954, của tác giả Hồng 

Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyên, Paris 1994, có một Phần Phụ bao gồm 

nhiều vấn đề thuộc lịch sử Công giáo tại Việt Nam, nhƣ Bản đồ Đắc Lộ 

1650, Tâm thƣ của giáo hữu Đàng Ngoài năm 1630, Tài liệu Hán Nôm 
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và chữ Quốc ngữ...Phần phụ còn có ba Tài liệu, trong  tài liệu IIin toàn 

bộ một tập nhật ký mà Nguyễn Khắc Xuyênviết: “ chính là Đức giám 

mục Việt Nam tiên khởi địa phận Hà Nội”. Để độc giả biết về tập nhật 

ký này, và tại sao ông Nguyễn Khắc Xuyên có đƣợc để mà in toàn bộ 

vào quyển Lịch sử Địa Phận Hà Nội  1626 – 1954 của mình, chúng tôi 

xin mƣợn lại lời của ông sau đây: 

Lời Cám Ơn 

Chúng tôi chân thành cám ơn 

Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng 

Tổng giám mục giáo phận Hà Nội 

đã cho phép chúng tôi phổ biến tập nhật ký này. 

 

Chúng tôi cũng cám ơn Đức cha Nguyễn Văn Hòa 

Giám mục Nha Trang 

đã coi lại bản thảo và sửa chữa những điều bỏ sót, 

nhất là đã có những chú thích rất đích đáng in ở cuối một số trang. 

 

Cũng cám ơn ngƣời bạn rất thân 

Cha Nguyễn Ngọc Oánh đã mở cửa Thƣ viện 

Tòa Tổng giám mục Hà Nội 

và cho phép chúng tôi sƣu tầm, làm việc. 

Nha Trang 09.01.1995  

Sau đó là Lời Tựa, dài đến 8 trang giấy A4, ông Nguyễn Khắc Xuyên 

đã  viết về Nhật ký mà ông gọi là Vô Đề. Ở 6 dòng đầu, ông viết: 

“Chúng tôi tìm thấy trong thƣ viện tòa tổng giám mục Hà Nội một cuốn 

sổ tay bé nhỏ, xinh xinh, khổ 7x10, đóng bìa cứng, 130 tờ, 260 trang. 

Chữ viết tay rành rọt, sáng sủa. Ngay trang đầu viết: “Sổ biên lễ, đã làm 

hết các lễ đã biên, 20 Sept 1950.” Nhƣng thực ra đây là cuốn nhật ký vô 

đề. Ngƣời viết không bao giờ ghi tên mình, nhƣng chính là Đức giám 

mục Việt Nam tiên khởi địa phận Hà Nội, sau này làm tổng giám mục, 

rồi Hồng Y, Hồng y tiên khởi Việt Nam.  
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Có lẽ không có cách nào hay hơn để nhận ra chân dung đích thực của 

một Giám mục ở một thủ đô, cái nôi của văn hóa Lạc Việt, nơi đã từng 

thấm máu của nhiều thánh tử đạo trong thời cấm cách, gần 300 năm 

trƣớc, khi nó mang tên Kẻ Chợ, mà nay cuối thế kỷ XX lại trở thành 

một chứng nhân thầm lặng, “tử đạo không đổ máu”của cái thời lịch sử 

đau thƣơng của dân tộc. Cách đó là bƣớc đi theo chân vị giám mục này 

qua cuộc “Hành trình mục vụ” nhiều gian nan, thử thách. Nhƣng với 

một lòng yêu thƣơng và hy sinh vì Giáo đoàn tín hữu của mình, ngƣời 

mục tử luôn ghi khắc trong tim lời của Thầy mình là Giêsu:  

“Tôi chính là Mục Tử nhân lành 

Tôi biết chiên của tôi 

và chiên của tôi biết tôi 

... 

và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.(Ga 10, 14-15) 

Nhƣ trên đây, ông Nguyễn Khắc Xuyên đã cho biết, ông tìm thấy trong 

thƣ viện tòa Tổng giám mục Hà Nội một cuốn sổ tay, đƣợc ghi ngay ở 

trang đầu là “Sổ biên lễ”. Nhƣng, ông nói ngay đây là cuốn Nhật ký vô 

đề. 

“Chúng tôi gọi là nhật ký vô đề. Sách viết liền từ đầu đến cuối, không 

phân phần, đoạn, chƣơng. Chúng tôi mạn phép chia làm ba phần rõ rệt. 

Phần I: Tƣờng thuật hay đúng hơn, ghi vắn tắt các chặng đƣờng Hành 

hƣơng Châu Âu, từ 20 Sept 1950 khi bỏ Hà Nội đi Âu châu, cho tới lúc 

trở về là 2 tháng 12.1950. Ông Nguyễn Khắc Xuyên ghi chú ở dƣới 

trang: “Chủ đích chuyến đi Âu châu là để tới Rôma dự lễ Đức Giáo 

Hoàng Piô XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, lễ tuyên bố 

cử hành vào 1-11-1950. Còn những việc hành hƣơng đó đây chỉ là nhân 

dịp.” 

Phần II: Dành cho các Hành trình mục vụ, từ sau khi trở về địa phận, kể 

từ 20 tháng 2 năm 1951 tới 16 tháng tƣ 1957. Phần III: là phần nói tới 

việc nhận Đức Mẹ làm Đức Mẹ Hà Nội, nhận Hà Nội 36 phố phƣờng 

làm thành phố Đức Mẹ, nhận nhà thờ Cửa Bắc kính các Thánh Tử Đạo 
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làm nhà thờ Đức Mẹ Hà Nội. Ngày 18 tháng 2 năm 1959 đã khai mạc 

năm Đức Mẹ Hà Nội. Ngày 20 “nghĩ đến sự nhận Đức Mẹ làm quan 

thầy thành phố Hà Nội, gọi thành phố là Thành phố Đức Mẹ”. Ngƣời  

cũng soạn kinh riêng gọi là Kinh Đức Mẹ Hà Nội. Giáo hữu các xứ, các 

linh mục, các chủng viện, nhà dòng đều đƣợc khuyến khích làm giấy tờ 

xin nhận Đức Mẹ làm Đức Mẹ thành phố Hà Nội. Chính Đức cha cũng 

làm đơn thỉnh cầu Tòa thánh, “Xin Tòa thánh nhận Đức Mẹ là quan 

thầy thành phố Hà Nội”. Ngƣời cũng “Đãký nhận Kinh Đức Mẹ Hà 

Nội”, đã “Đọc Kinh ĐứcMẹ Hà Nội”, “Đã xin phép Đức Mẹ gọi thành 

phố này là thành phố Đức Mẹ”.(x. Nguyễn Khắc Xuyên, Sđd tr.379) 

Trong thời kỳ này, “Địa phận Hà Nội mới đƣợc chuyển từ các giáo sĩ 

thừa sai Ngoại quốc qua giám mục Việt Nam, sau gần 300 năm dƣới 

quyền các đại diện tông tòa thuộc hội thừa sai ngƣời Pháp. Nƣớc Việt 

Nam vừa trải qua một biến cố vô cùng quan trọng: lực lƣợng cách mạng 

đã lên nắm chính quyền. Ngày 2-9-1945, cụ Hồ Chí Minh đã công bố 

tuyên ngôn độc lập ở vƣờn hoa Ba Đình Hà Nội. Nhƣng đêm ngày 19-

12-1946, chính quyền cách mạng đã rút lui khỏi thành phố mà chủ 

trƣơng trƣờng kỳ kháng chiến. Ngày 15-8-1950 cha chính xứ Hàm 

Long đã đƣợc bổ nhiệm và đƣợc tấn phong tại nhà thờ lớn Hà Nội: Đức 

cha Giuse Maria Trịnh Nhƣ Khuê, giám mục Việt Nam tiên khởi địa 

phận Hà Nội. (x. Nguyễn Khắc Xuyên, Sđd, tr.372). 

Qua những trang giấy viết tay trong tập nhật ký vô đề, có lẽ theo thời 

gian, tập nhật ký đã phủ một lớp bụi. Ông đã đọc và cảm nhận đƣợc tâm 

tƣ của ngƣời đã ghi chép, tuy “có thể nhạt nhẽo, vô bổ, thế nhƣng nếu 

đọc “giữa các hàng chữ”, nhìn vào một tâm tƣ, một mục tiêu siêu nhiên 

của ngƣời hành hƣơng thì thích thú vô cùng.” (x.Nguyễn Khắc Xuyên, 

Sđd, tr.374) 

Vâng! Ngƣời viết có niềm thích thú ấy vì đã thẩm thấu đƣợc tâm tƣ của 

ngƣời hành hƣơng. Đó phải chăng là ký giả Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc 

Xuyên đã đọc “giữa cáchàng chữ” là nỗi u uẩn của “khách hành 

hƣơng” khi những bƣớc chân của ngƣời in dấu trên những mảnh đất 

thiêng liêng của Âu châu, nhƣ: Paray le Monial (Pháp), nơi Chúa tỏ 
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Thánh Tâm cho nữ tu Margarita; ở Ars, nơi thánh Vianey làm cha sở; ở 

Lisieux nơi sinh sống của thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu; ngƣời 

không thể không  tới Lộ Đức, nơi Đức Mẹ đã hiện ra cùng thánh nữ 

Bernadette; rồi Fatima (Bồ Đào Nha),nơi Đức Mẹ hiện ra 6 lần trong 

năm 1917 với ba trẻ chăn chiên. Ngoài Pháp, khách hành hƣơng đã tới 

Dublin (Irlande), thành phố sáng lập phong trào Đạo binh Đức Mẹ 

(Legio Mariae). Chính vị khách hành hƣơng này là một trong những 

ngƣời đầu tiên khởi sắc phong trào Đạo binh Đức Mẹ tại Hà Nội 

v.v...Nhƣng trong cõi sâu thẳm của “khách” thì đầy ắp những hình ảnh, 

những con ngƣời của quê hƣơng, đất nƣớc Việt Nam, đặc biệt địa phận 

Hà Nội mà Thầy Giêsu đã trao cho ngƣời trƣớc ngày ngƣời lên đƣờng 

hành hƣơng về Rôma.Nguyễn Khắc Xuyên viết: 

“Kẻ hành hƣơng không thể không cảm thấy gánh nặng trên vai mình, 

không thể không nhận thấy tình cảnh éo le: Một khúc ngoặt lịch sử 

đang diễn trên quê hƣơng đất nƣớc ảnh hƣởng tới giáo hội. Kẻ hành 

hƣơng xin cho mình đủ sức cáng đáng, có sáng suốt trong công việc. 

Nhiều lần có nhắc tới việc này.” (x. Nguyễn Khắc Xuyên, Sđd, tr.373) 

Nhật ký Vô Đề: Hành Trình Mục Vụ 

Về Nhật ký Hành trình Mục vụ, ông Nguyễn Khắc Xuyên cho rằng,  có 

thể chia làm hai thời kỳ, hai giai đoạn: Giai đoạn từ 20 tháng 2 năm 

1951-1952 tới 27 tháng 4 năm 1954 và giai đoạn từ 23 tháng 10 năm 

1954 tới 16 tháng 4 năm 1957, mỗi giai đoạn trên dƣới 5 năm. 

“Giai đoạn một: Không thiếu khó khăn vì tình hình đất nƣớc chƣa ổn 

định, có chiến tranh, có hòa bình, đúng hơn nửa chiến tranh nửa hòa 

bình. Có những khu vực tạm chiếm và cũng có những khu vực tự do. 

Gần các đô thị, có những đồn bốt, lực lƣợng cách mạng lui vào bóng 

tối, đánh du kích. Thế nhƣng chủ chăn vẫn có thể đi thăm đàn chiên. 

“Nhật ký hành trình mục vụkhô khan và ngắn gọn, những tên các xứ 

đạo, các họ đạo đƣợc lần lƣợt ghi vào chƣơng trình, vào sổ các địa điểm 

đƣợc Đức giám mục tới thăm. Là ngƣời sinh trƣởng trong địa phận, là 

ngƣời đã có dịp biết mặt số đông các họ đạo đó(ông Nguyễn Khắc 
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Xuyên, 1923-2005, quê nội là giáo xứ Đàn Giản(tên cũ Kẻ Rùa), Thanh 

Oai, Hà Nội. Ông là thành viên từ buổi đầu trong Nhạc đoàn Lê Bảo 

Tịnh, là tác giả nhiều bài thánh ca, trong đó có bài Trên Con Đƣờng Về 

Quê bất tử, là tác giả của nhiều bài nghiên cứu Chữ quốc ngữ...Nv ghi 

chú), chúng tôi không khỏi vừa sung sƣớng, vừa hãnh diện khi đọc 

những hàng chữ khô khan này. Chủ chăn đã đi hết một vòng địa phận, 

không bỏ sót một nơi nào, từ Hà Nội đi Đại Ơn, từ Hà Nội tới Phủ Lý, 

Nam Định, từ Hà Nội đi Đông Lao, Thƣợng Lâm. 

“Có lần trên đƣờng về hay đƣờng đi, xe chủ chăn đã suýt bị mìn và 

súng...Chủ chăn  đã vô tình nằm gần mũi tên, hòn đạn. Sợ hơn là nguy 

cơ tai nạn. Dẫu sao ngƣời vẫn can đảm đi thăm từng xứ đạo, họ đạo.” 

(x. Nguyễn Khắc Xuyên, Sđd, tr. 374. 375) 

Giai đoạn 2: dễ hơn ở buổi ban đầu, nhƣng lại gặp cản trở gay gắt hơn. 

Tác giả ghi chú ở dƣới trang về điều này là: có điểm đặc biệt là việc đi 

thăm tăng lên vì nhiều xứ không còn linh mục nữa do biến cố di cƣ vào 

Nam. Có sự gián đoạn hành trình mục vụ từ 26-27 tháng 4 năm 1954 

đến 23 tháng 10 năm 1954 vì tình hình bất ổn, chiến thắng Điện Biên 

Phủ ngày 7 tháng 5 năm 1954, Hiệp định Genève và cuộc di cƣ. 

Có lẽ để hiểu đƣợc những “cản trở gay gắt hơn” đối với cuộc hành trình 

mục vụ của vị chủ chăn địa phận Hà Nội, nên tác giả quyển Lịch sử địa 

phận Hà Nội 1626-1954 Nguyễn Khắc Xuyên, đã nhân dịp đọc đến 

những con số năm tháng trong hành trình mục vụ, chỉ giai đoạn trận 

chiến ở Điện Biên Phủ kết thúc, tiếp sau là cuộc di cƣ vào Nam, mà 

trong số ngƣời ra đi, đa số là giáo dân Công giáo, nên ông đã bàn qua 

đến tình hình chính trị của đất nƣớc, đặc biệt tại Thành phố Hà Nội, tác 

động đến giáo hội Công giáo nhƣ thế nào. Chúng tôi nghĩ ghi nhận 

những suy nghĩ của một trí thức Công giáo có uy tín chẳng những trong 

lãnh vực thánh nhạc mà còn là tác giả của nhiều bài nghiên cứu về lịch 

sử nhƣ Đàng Ngoài dƣới thời Trịnh Tráng 1626, Lịch sử Vƣơng quốc 

Đàng Ngoài, (chuyển ngữ từ Alexandre de Rhodes), và những bài 

nghiên cứu về tiếng Việt, về Chữ quốc ngữ v.v... 
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“Nƣớc nhà hoàn toàn độc lập theo chế độ xã hội chủ nghĩa, từ vĩ tuyến 

17 trở ra Bắc. Trên nguyên tắc có tự do đi lại và không còn ở giữa hai 

mũi tên hòn đạn nhƣ trƣớc, nhƣng tình hình không kém phần phức tạp, 

không đơn thuần. 

“Thứ nhất, phong trào di cƣ gần nhƣ đã chấm dứt. Trên dƣới  một triệu 

ngƣời đã kéo nhau vào Nam, trong đó lƣơng có mà giáo cũng có, đa số 

là công giáo theo bảng thống kê. Nhiều nơi giáo dân ra đi khá nhiều, có 

nơi mang theo cả chuông, cả chủ chăn là các linh mục. Riêng về địa 

phận Hà Nội, tuy Đức cha và một số cha nhất định ở lại mà giáo dân 

vẫn đi. Sự việc này đã gây hoang mang cho ngƣời ở lại. Nhiều ngƣời 

theo lời khuyên của gƣơng đấng chủ chăn mà ở lại, nhƣng họ vẫn bị 

nghi kỵ, bị lên án. 

“Thứ hai, sự nghi kỵ đối với các tôn giáo, nhất là công giáo mỗi ngày 

mỗi gia tăng làm cho sinh hoạt mục vụ có khó khăn. Trƣớc thì bị nghi 

kỵ, sau thì bị bắt bớ, tù đày, nhất là những ngƣời lãnh đạo, các ông 

trùm, ông chánh trƣơng, những ngƣời uy tín trƣớc mặt giáo dân. Tiếp 

đến xảy ra cuộc Cải cách ruộng đất và đấu tố địa chủ năm 1956, gieo 

tang tóc cho nhiều gia đình lƣơng cũng nhƣ giáo. Trong Thƣ chung số 

11 năm 1956, thấy nói tới “Những ngƣời ở lại với tôi”, nhƣ thể là chủ 

chăn có nhiệm vụ xoa dịu vết thƣơng của những ngƣời đã không đi di 

cƣ vì muốn ở lại với chủ chăn. Trong hoàn cảnh đó, đấng cai quản địa 

phận ngay từ 23 tháng 10 năm 1954, đã tiếp tục đi thăm con chiên bị 

nao núng vì tình hình đất nƣớc, con chiên thiếu chủ chăn. 

“Thứ ba, nhƣ đã nói ở trên, cuộc đấu tố đã gieo tang tóc trong rất nhiều 

gia đình, lƣơng cũng nhƣ giáo. Ngƣời ta chƣa hiểu cái ý nghĩa sâu xa 

của việc này: Đấu tố địa chủ có nghĩa là tiêu diệt một giai cấp đƣợc gán 

cho cái danh nghĩa giai cấp bóc lột, trong khi toàn dân 99% là dân 

nghèo. Nhƣng  Đấu tố địa chủ còn hàm ý nghĩa thủ tiêu chính những 

ngƣời đã làm cách mạng, đã có công với cách mạng nhƣng thuộc thành 

phần gọi là tiểu tƣ sản, trong đó có cán bộ, có quân đội, có sĩ quan. 

Ngƣời ta muốn bắt đầu xây dựng nƣớc bằng giai cấp vô sản thực thụ, 

giai cấp bần cố nông. Có thể là ngƣời ta sợ giai cấp tiểu tƣ sản làm cách 
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mạng đó có ngày sẽ nổi dậy phá vỡ công trình vô sản cách mạng. Bây 

giờ và ngay cả khi ấy, đa số đi theo cách mạng vì độc lập đất nƣớc, lật 

đổ chính quyền thực dân bảo hộ. Từ các vị lãnh đạo quốc gia tới các 

cấp cán bộ chỉ huy trong quân đoàn thƣờng xuất thân ở giai cấp tiểu tƣ 

sản. 99% dân mù chữ thì lấy ai cầm vận mệnh quốc gia, nếu không là 

giới trí thức ở các đô thị, ngƣời có chút học vấn ở thôn quê. 

“Phong trào đấu tố gieo tang tóc cho rất nhiều gia đình mà ai cũng biết. 

Riêng về quê hƣơng chúng tôi nơi mà chúng tôi biết, 95% là dân nghèo, 

gần nửa dân đi di cƣ. Đấu tố năm 1956 đã phá bình địa hay gần bình địa 

một số nhà ngói sân gạch của những ngƣời di cƣ vào Nam. Nhiều ngƣời 

bị đấu tố cầm tù. Sáu bảy cửa vào làng bị san phẳng, chỉ còn lại ngôi 

chùa và ngôi thánh đƣờng, nhƣng không sƣ sãi, cha cố. Làng tôi trở 

thành một làng gần nhƣ hoang tàn. Ngƣời ta đặt ngƣời lãnh đạo không 

đủ khả năng lãnh đạo. Chúng tôi chỉ nói những gì chúng tôi biết, còn 

toàn đất Bắc, toàn địa phận hẳn cũng đau xót nhƣ thế, vì mất mát, vì 

tang tóc. Toàn miền Bắc đã khóc, đã than.” (Nguyễn Khắc Xuyên, Sđd, 

tr.376) 

Dõi theo bƣớc thời gian trong Hành trình mục vụ, Nguyễn Khắc Xuyên 

hạ bút ghi: 

“Mặc dầu gặp cản trở, mặc dầu thấy khó khăn, Ngƣời vẫn cứ tiếp tục 

nhƣ trong những năm tƣơng đối dễ dàng. Gậy chủ chăn vẫn lần theo 

mọi ngả đƣờng địa phận mà tiến bƣớc, đi tới các con chiên. Những tên 

các xứ đạo trong toàn địa phận vẫn nhấp nháy sáng chói trên trang nhật 

ký không phai mờ, không lẩn tránh. Ngƣời tới với các anh em dân tộc ít 

ngƣời nhƣ Lạc Thổ, Mƣờng Cát, Mƣờng Riệc, Mƣờng Đổn, Mƣờng Sì, 

Mƣờng Tu”(Nguyễn Khắc Xuyên, Sđd, tr. 376) 

Và, lòng chúng tôi cũng thấy xao xuyến, khi đọc đến tên của tổ quán 

mình, nơi mình đã sinh ra, đã lãnh phép rửa tội, rƣớc lễ lần đầu, đến khi 

12 tuổi đã vào Nhà chung, bƣớc lên Cung thánh giúp lễ, đọc sách, phục 

vụ bàn thờ. Nay, bất chấp gian nan, thử thách, vị mục tử không ngại 

cách trở đƣờng xá xa xôi, Ngƣời đã đi tới thăm hỏi, cầu nguyện với con 
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chiên bơ vơ của mình. Tôi ghi lại đây ngày đó, theo nhật ký mục vụ, 

đơn giản, khô khan nhƣng đối với hàng triệu con tim giáo dân, nay vẫn 

ở lại hay đã ở tận phƣơng trời Tây Âu, Mỹ châu, Úc châu nào đó,đã 

sinh ra tại những giáo xứ, giáo họ mà Chủ chăn đã tới thăm, cầu nguyện 

hay cử hành thánh lễ, ban Bí tích Thêm sức, chắc hẳn họ không khỏi 

bùi ngùi, nhớ về tổ quán mình nhƣ chúng tôi bây giờ. Cũng sẽ có nhiều 

ngƣời hoài niệm về những đau thƣơng đã giáng xuống trên quê hƣơng 

mình!...Với họ, những giòng chữ “đơn gian, khô khan” ấy trở nên dịu 

dàng ấp ủ bao tình thƣơng và hy sinh của chủ chăn: 

Le 9 Avril 57 : Kẻ Sổ, tới nơi, chầu. 

Le 10      :Kẻ Sổ, lễ. Hồi 13 giờ, thăm Chuôn, Lường, Hà Thao (Sđd, 

tr.396). 

Lƣờnglà tên xứ đạo tôi, đủ chữ là Kẻ Lƣờng. Còn Kẻ Sổ, Chuôn, Hà 

Thao là những giáo xứ trong vùng, huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Năm 

Đức cha Khuê về thăm xứ (1957), làng đạo quê tôi không có cha xứ, vì 

ngài đã đi Hà Nội từ năm 1953 chữa bệnh, sau đó ngài không về nữa 

mà nhận sứ vụ chính xứ Hà Hồi, Thƣờng Tín, Hà Nội, phía trên quê tôi 

hơn 10km. Năm 1956, làng tôi đã trải qua cuộc cải cách ruộng đất, dữ 

hơn các làng lƣơng trong vùng. Một gia đình thuộc chi họ chúng tôi có 

1 ngƣời cha  và 2 con trai bị chết  trong vụ này. 

Nhật ký hành trình mục vụ trên đây ghi, Đúc cha Trịnh Nhƣ Khuê về 

thăm xứ đạo Lƣờng (Kẻ Lƣờng) là ngày 10-4-1957, thì sáu ngày sau, 

16-4-1957, nhật ký ghi: 

Le 15-4-57 : Kẻ Sổ 

Le 16 : Lễ hồi 6 giờ cho cha Hán, Thầy Nại, Bảo qua: Luật giữ lòng 

không. Cƣới Ngọc Đức Hồng Y J. Biondi. Kỷ niệm Đức Thánh Cha chịu 

chức giám mục 40 năm. Có nhiều ngƣời xƣng tội: Ngót 1.000. 

Hồi 14 giờ trở về Hà Nội, vào qua Phủ Lý; đến Ngã Tƣ Vọng bị khám 

giấy và bị tƣớc giấy. 
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Chủ chăn không ghi bị tƣớc giấy gì, nhƣng ở phần chú thích, ông 

Nguyễn Khắc Xuyên viết rằng: “Kết thúc các hành trình mục vụ có thể 

là từ nay, mất hết tự do di chuyển theo Hiến pháp nhà nƣớc; vừa bị 

khám giấy, vừa bị tƣớc giấy. Giấy ở đây là giấy thông hành hay chứng 

minh nhân dân? Không có giấy thông hành, không có chứng minh nhân 

dân thì nhƣ mất quyền công dân”(Sđd, tr. 403) 

Tuy nhiên, theo Đức cha Lê Đắc Trọng thì ở vào giai đoạn “sửa sai” do 

những sai lầm của cải cách ruộng đất, “Đức cha Khuê cũng nhờ việc đi 

lại dễ dàng mà đi kinh lý rất nhiều nơi, từ Hà Nội đến Hà Đông, Hà 

Nam, Nam Định. Chẳng phải xin phép, chẳng phải báo cáo với ai. 

Không giấy tờ, không gặp gỡ chính quyền, hoàn toàn tự do…” (x. 

Những câu chuyện về một thời, Tập 3-2009, tr.82) 

Trong Chiến Dịch Đấu Tố Địa Chủ: Thƣ Chung Số 11 Ra Đời, Kêu Gọi 

Yêu Thƣơng 

Thực ra có hai Thƣ Chung: một của Giám mục Hà Nội, một của Giám 

mục Bùi Chu.Thƣ Chung số 11 trên đây là của Đức cha Giuse-Maria 

Trịnh Nhƣ Khuê, Giám mục Hà Nội. Còn Thƣ Chung của Đức Cha 

Giuse Phạm Năng Tĩnh, Giám mục Bùi Chu thì viết về luật “Công 

bằng” 

Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng, Giám mục Phụ tá giáo phận Hà Nội, 

viết về hai Thƣ Chung này nhƣ sau: “Có hai bức thƣ rất mạnh mẽ, một 

cái đâm thẳng vào quả tim cải cách, một cái đâm vào bụng cải cách. 

Đây là theo nhƣ cách đánh giá của những kẻ cho là mình bị nhầm. Bức 

Thƣ Chung thứ nhất do Đức Cha Giuse Maria Trịnh Nhƣ Khuê, ban bố 

hồi tháng 2-1956 dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân. Ngài dậy luật căn 

bản của đạo Phúc Âm: “Thƣơng yêu, tha thứ” trong khi cải cách đang 

khơi dậy ngọn lửa căm thù giai cấp.(x. Lê Đắc Trong, Sđd, Tập 3-2009, 

tr.82) 

Chúng tôi xin đề cập đến Thƣ Chung của Đức Cha Trịnh Nhƣ Khuê 

trƣớc: 
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Giám mục Juse Maria Trịnh Nhƣ Khuê 

Đại lý Tòa Thánh cai quản Địa phận Hà Nội 

thân ái gửi lời thăm viếng và chúc phúc cho các linh mục, 

tu sĩ, nữ tu, và các giáo hữu trong Địa phận 

Thƣ dài 15 trang giấy khổ A4, tập trung vào căn tính của Kitô giáo, đó 

là Yêu Thƣơng. Các mục trong Thƣ là: Đức Yêu Ngƣời, Giới Răn Yêu 

Ngƣời, Giây Thân Ái Riêng Trong Hội Thánh, Hy Sinh Là Của Nuôi 

Tình Yêu (Ảnh Chịu Nạn). Chúng tôi xin trích một vài đoạn. 

Mở đầu Thƣ, Đức cha viết: 

Anh chị em thân mến, 

“Tết sắp tới. Tết là một dịp những ngƣời thân yêu đi thăm viếng nhau 

để tỏ tình luyến ái, và chúc mừng nhau. 

“Nghĩ đến anh chị em còn ở lại với tôi, lòng tôi quyến luyến, tôi muốn 

đến thăm anh chị em để tỏ tình luyến ái, và chúc mừng anh chị em, 

nhƣng tôi không thể đến với mọi ngƣời, tôi gửi thƣ này để thăm viếng 

và chúc mừng mọi ngƣời. 

Anh chị em thân mến, 

“Tôi biết rằng: Chúa đòi tôi phải có một tình yêu thanh cao, nồng nhiệt, 

tận tụy, hy sinh đối với anh chị em. Tôi cũng biết rằng: tôi chƣa tới chỗ 

ấy, nghĩa là tình yêu của tôi đối với anh chị em chƣa thanh cao, chƣa 

nồng nhiệt, chƣa tận tụy, chƣa hy sinh cho đủ nhƣ ý Chúa muốn. Nhƣng 

tôi ao ƣớc, và xin anh chị em cầu nguyện để những nhân đức ấy đƣợc 

gia tăng một ngày một hơn trong linh hồn tôi. Tôi sẽ cố gắng cho tới nơi 

Chúa muốn. Để nhắc nhủ cho tôi nghĩa vụ quan trọng ấy, Hội thánh đã 

muốn Giám mục đeo nhẫn ở tay. Hội thánh cũng muốn cho giáo hữu 

hôn nhẫn của Giám mục để nghĩ đến tình yêu của Giám mục đối với 

mình.” 
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Sau  đó, với những lời đơn sơ, giản dị phù hợp với giáo hữu bình dân, 

Đúc giám mục diễn giải về những điều căn bản, giúp cho giáo dân hiểu 

đƣợc những lời dậy của Chúa Giêsu và thực hành những điều này.Hơn 

một lần ngài dùng  Thƣ Thứ nhất của thánh Gioan Tông đồ nói về lòng 

yêu mến: 

“Ai không yêu mến, ngƣời ấy ở trong sự chết”(1Ga III, 14) 

Và: 

“Ai nói rằng “Tôi mến Đức Chúa Lời” mà ghét bỏ anh em, đó là nói 

dối. Ai không yêu anh em mắt mình xem thấy, không thể mến Đức Chúa 

Lời là đấng mắt không xem thấy.” (1Ga IV, 20). 

 Cuối mục “Đức Yêu Ngƣời”, Đức giám mục viết: 

“Anh chị em thấy tỏ: tình luyến ái giữa chúng ta cần thiết chừng nào, đó 

là sự sống siêu nhiên của linh hồn, là hạnh phúc chúng ta đời sau. 

Chúng ta phải ra sức thƣơng yêu nhau. Thƣơng yêu thật trong lòng, 

muốn sự lành cho ngƣời ta, không muốn sự dữ cho ai. Thƣơng yêu 

trong lời nói việc làm, an ủi giúp đỡ, tránh không làm hại ai, tìm làm ơn 

cho mọi ngƣời, ơn phần hồn, ơn phần xác.”(x.Nguyễn Khắc Xuyên Sđd, 

tr. 460) 

Chuyển sang mục “Giới răn yêu ngƣời”, Thƣ chung số 11 nhìn vào đạo 

cũ rồi chuyển sang đạo mới ngay. Về đạo cũ, Thƣ chung viết: “Khi Đức 

Chúa Giêsu chƣa ra đời, Thiên Chúa đã dạy ngƣời ta phải yêu anh em 

nhƣ mình (Lev, XIX, 18). Trong đạo mới, Đức Chúa Giêsu đã cho 

chúng ta một giới răn mới, giới răn riêng của Ngƣời. Chúa dạy chúng ta 

phải thƣơng yêu nhau nhƣ Chúa đã thƣơng yêu chúng ta. Chúa phán 

rằng: “Cha ban cho chúng con một giới răn mới, là chúng con phải yêu 

thƣơng nhau, thƣơng yêu nhau nhƣ Cha đã thƣơng yêu chúng con”(Ga 

XIII, 34) 

Ở trang sau, Thƣ chung lại viết: “Dù những ngƣời thù địch cùng ta, ta 

cũng phải thƣơng yêu. Chúa đã phán: “Anh em hãy thƣơng yêu những 

kẻ thù nghịch, và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ anh em, để tỏ ra anh 
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em là con của Cha Cả ở trên trời, là Đấng khiến mặt trời mọc lên soi 

cho kẻ dữ và kẻ lành, cùng làm mƣa xuống cho ngƣời nhân đức, ngƣời 

tội lỗi. Vì nếu anh em yêu mến những ngƣời yêu mến anh em thì anh em 

sẽ đƣợc thƣởng gì?” (Mt V, 44-46) 

“Chúa đã dạy, Chúa đã làm. Khi Chúa chịu đóng đinh vào thập tự giá, 

việc trƣớc hết Chúa đã làm là kêu van Đức Chúa Cha tha tội cho kẻ 

đóng đinh mình: “Lạy Cha, xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết 

việc mình làm.”(Lc XXIII, 34) 

Sang mục thứ ba của Thƣ chung số 11: “Giây thân ái riêng trong Hội 

thánh”, Đức giám mục địa phận Hà Nội chuyển hƣớng về phía “những 

ngƣời Công giáo yêu nƣớc”? Họ là giáo dân, là linh mục, những ngƣời 

kém đức tin, ngƣời dễ bị mua chuộc hoặc ngƣời vƣớng mắc một lỗi lầm 

nào đó với giáo hội qua linh mục mà chƣa đƣợc hòa giải v.v…Đức cha 

Lê Đắc Trọng gọi những giáo dân này là “Nhóm quậy phá” (x.Những 

câu chuyện về một thời, Tập 3-2009, tr.154) 

Đức giám mục Hà Nội viết: “Hội thánh công giáo không phải là một tổ 

chức thuộc về trần thế nhƣ hội khác, trong Kinh thánh nhiều nơi gọi 

Hội thánh là “Nƣớc Trời”, “Nƣớc Đức Chúa Trời”. 

“Hội thánh bởi Đức Chúa Giêsu đã lập, không phải bởi một ngƣời trần: 

không ai trong loài ngƣời có quyền đổi những quy chế Đức Chúa Giêsu 

đã chỉ định cho Hội thánh.”(x. Nguyễn Khắc Xuyên, Sđd, tr.463) 

“Hội thánh có một, Đức Chúa Giêsu muốn hợp mọi ngƣời, mọi nơi, mọi 

đời vào một hội ấy, chớ ai có ảo tƣởng: bỏ Hội thánh rồi lại có thể vào 

Hội thánh khác.” 

Và những lời ngắn gọn dƣới đây, hình nhƣ Đức Giám mục Hà Nội cũng 

muốn nói với chính quyền Cộng sản Hà Nội: 

“Hội thánh theo đuổi một mục đích siêu phàm, là làm cho ngƣời ta nên 

thánh, nên con yêu dấu của Chúa, đáng hƣởng phúc trên thiên đàng đời 

sau. Hội thánh không có những tham vọng về trần thế là mạch sinh chia 

rẽ và ghen ghét.” 



94 | V I Ệ T  N A M  C Ô N G  G I Á O  .  .  .  

 

 

“Hội thánh vững bền tồn tại muôn đời, quyền phép ma quỷ không phá 

đƣợc: chống cự cùng Hội thánh vừa mất công vừa phải tội.” (x. Nguyễn 

Khắc Xuyên, Sđd, tr.464) 

Trƣớc khi kết thúc Thƣ chung (số 11), Đức giám mục Hà Nội viết:  

Anh chị em thân mến, 

“Tôi đã nói dài rồi. Nếu anh chị em không nhớ cả, xin anh chị em hãy 

nhớ một câu này: “Anh chị em hãy thƣơng yêu nhau” vì nhƣ lời thánh 

Gioan đã nói, nếu anh chị em giữ một điều ấy, thì đã đủ.”  

Cuối thƣ đề ngày 18 tháng 1 năm 1956. 

(x. Nguyễn Khắc Xuyên, Sđd, tr.470) 

Cộng Sản Hà Nội Với Thƣ Chung số 11 

Đức cha Lê Đắc Trọng đã có ghi chép ngắn về sự việc này. Ngài viết: 

“Tối nhƣ đêm 30 Tết. Kẻ trộm cũng rình mò tối hôm đó. Trong dân 

gian cứ lƣu truyền thế. Tất tả suốt ngày, đêm đến giấc ngủ đang ngon 

thì bỗng có tiếng gọi cổng nhà xứ. Công an gọi tôi cấp tốc ra đồn. Có 

việc gì mà khẩn cấp thế, mắt còn đang cay xè, tôi bƣớc theo anh công 

an. Đi thế này, trong đêm tối thƣờng chỉ là bị bắt và điệu đi giam. Thế 

mà sao lúc này, tôi chẳng có ý nghĩ gì về chuyện đó, nên không thấy bị 

xao xuyến gì. Một số cán bộ ngồi đó cho biết, Tòa Giám mục Hà Nội 

vừa cho ra một Thƣ Chung phản động. 

“Thƣ Chung Đức cha Khuê vừa viết là đề tài Tình yêu. Họ giải thích đó 

là bức thƣ chống cải cách ruộng đất, đặc biệt là sự tha thứ cho thù địch 

và nhƣ thế là tha thứ cho địa chủ, bọn phản động, cƣờng hào ác bá. 

“Tình Yêu, yêu mọi ngƣời cả kẻ thù nghịch, đó là luật căn bản của đạo 

Phúc Âm. Cuộc tranh luận nổ ra ngay ban đêm. Giữa một bên là cha 

chính Nhân và tôi và bên kia là cán bộ của Ủy Ban. Không thể và 

không dám bắt chúng tôi bỏ đi lề luật căn bản đó về đạo. Họ chỉ đòi 

chúng tôi là không đƣợc đọc thƣ đó, và nộp cho họ các thƣ, chúng tôi 

không nộp.” (x. Những câu chuyện về một thời, Tập 3-2009, tr.71) 
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“Còn một bức thƣ của Đức cha Giuse Phạm Năng Tĩnh, Giám mục Bùi 

Chu, ban bố lúc cải cách sắp kết thúc, nói về luật căn bản của Đạo, đi 

theo luật căn bản thứ nhất, đó là “công bằng”. Đối với cải cách họ hiểu: 

thì ăn vào bụng rồi, cũng phải nhả ra. Ngƣời ta gọi là: “Bức thƣ giả 

của”. 

“Cứ theo nhƣ đánh giá của cải cách, thì các tác giả của hai bức Thƣ 

Chung đó phải bị nhân dân băm vằm. Nhƣng các Ngài không bị hề hấn 

gì. Chung quy chỉ ngăn cản không cho phổ biến hai thƣ đó. 

“Cũng chỉ là sự nhịn nhục khéo léo đấy thôi. Trƣớc hết hai bức thƣ đó 

nói về những điều căn bản của đạo. Đem ra tranh luận hay xử lý cách 

nào đó, thì chỉ lợi cho đạo, mà bất lợi cho cải cách. Đàng khác có phổ 

biến, thì cũng chỉ là trong giới Công giáo, nhóm thiểu số giữa đám đông 

đang sôi sục căm thù và đòi lấy của. Im đi là thƣợng sách. Con cái thế 

gian khôn ngoan là thế.” (x. Lê Đắc Trọng, Sđd, tr.83) 

 

Tình cảnh ngƣời Công giáo miền Bắc sau năm 1954 

Trong quyển Lịch sử địa phận Hà Nội 1626-1954 của Nguyễn Khắc 

Xuyên, chúng tôi thấy ông có nhắc đến việc Đức cha Trịnh Nhƣ Khuê 

tỏ ý thƣơng cảm với những giáo dân thuộc địa phận Hà Nội, đã  không 

di cƣ vào Nam mà đã nghe lời ngài “ở lại”. Trong Thƣ chung số 11, 

Đức Giám mục Hà Nội có nói đến điều này.  

Còn quyển Những câu chuyện về một thời của Đức cha Lê Đắc Trọng 

thì ngài đã ghi lại những gì ngài đã thấy và đã nghe những giáo dân và 

cả linh mục đã nói và làm, hậu quả là tai hại cho đạo. Dĩ nhiên, đấy chỉ 

là một vài ngƣời, nhƣng hầu nhƣ xứ đạo nào cũng có loại ngƣời này, 

khi họ bị mua chuộc hoặc họ đã theo kháng chiến từ buổi đầu. 

Tuy nhiên, nhìn chung, ngƣời Công giáo ở lại, chẳng những họ bị xã 

hội nghi kỵ, bị theo dõi về những hành vi thờ phƣợng nhƣ cầu nguyện 

tại gia đình cũng nhƣ những buổi đọc kinh chung trong nhà thờ không 

có linh mục. Ngƣời giáo dân nào cầm hoa, cán bộ thấy là họ giằng lấy, 
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ném xuống đất rồi lấy chân dẵm cho nát ra. Ngƣời nào đau ốm phải đƣa 

vào bệnh viện (miền Bắc VN đã không dùng danh từ “nhà thƣơng” từ 

sau năm 1954, chỉ nói giản lƣợc là “đi viện”, họ coi “tình thƣơng” giữa 

con ngƣời với con ngƣời là văn hóa của bọn tƣ sản), bác sĩ hay nhân 

viên y tế thấy bệnh nhân mang thánh giá hoặc tràng hạt ở ngƣời là họ bị 

coi là ngƣời thuộc thành phần bị xếp vào loại bị phân biệt đối xử. Có 

ngƣời còn bị từ chối, không đƣợc y, bác sĩ chẩn đoán bệnh. Họ còn 

buông lời nhạo báng, nhƣ sao không nhờ “ông này”, “bà này” (ám chỉ 

Chúa Giêsu chịu nạn trên thánh giá và Đức Mẹ ở trên ngƣời bệnh nhân) 

chữa cho, đƣa vào đây làm gì? 

Đây là trƣờng hợp của thân mẫu tôi. Ngƣời chị của tôi nghe ông bác sĩ 

nói thế, chị phản ứng liền, nói: “Mẹ chúng tôi ốm nên mới đƣa cụ vào 

đây để nhờ đến bác sĩ. Ông không chữa cho mẹ chúng tôi thì chúng tôi 

đƣa cụ về.” Chị đã có thời sống ở Hà Nội, chồng chết trong kháng 

chiến, nên nghe giọng nói rắn rỏi của chị, ông bác sĩ không thể không 

chẩn đoán bệnh cho ngƣời bệnh. 

Còn ngƣời dân nói chung, gọi là “tự do” vì đã đánh đuổi đƣợc thực dân 

Pháp đi, nhƣng hễ ra khỏi làng, khỏi tỉnh, sẽ bị nghiêm trị, nếu không 

có giấy đi đƣờng do chính quyền địa phƣơng cấp. Ngƣời này là một 

“công an” đối với những ngƣời kia. 

“Tại các tỉnh nhỏ và làng mạc, cộng sản công khai đàn áp tôn giáo. Đời 

sống tôn giáo suy giảm  vì khan hiếm linh mục, tu sĩ, vì giới thanh niên 

phải tham gia các hoạt động tập thể do nhà cầm quyền tổ chức, nhiều 

thanh niên công giáo bị cƣỡng ép hành động nghịch với giáo lý Đức tin, 

hoặc phải đi lao công chiến trƣờng”. (Theo Lm Bùi Đức Sinh op trong 

“Lịch sử Giáo hội Công giáo”, Chân Lý xb, Sài Gòn 1994, tr. 373) 

Trên đây chỉ là một vài biện pháp đƣợc áp dụng nhằm đẩy lùi giáo dân, 

nhất là giới thanh niên thiếu nữ, càng xa nhà thờ, vắng mặt càng nhiều 

càng tốt trong các buổi đọc kinh, cầu nguyện chung tại nhà thờ hay tại 

gia đình. Khẩu hiệu: “Tất cả cho sản xuất – Tất cả cho chủ nghĩa xã 

hội”, là ý tƣởng vƣơn lên thành hiện thực một xã hội vô tôn giáo, một 
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đời sống vô thần. Không chỉ có vậy, ngành văn hóa, giáo dục, tuyên 

truyền còn sản xuất những bài văn, bài báo, những tiểu thuyết, những 

cuốn phim bôi bác, phỉ báng, vu cáo Công giáo từ giáo dân, tu sĩ, linh 

mục. Đấy là tại miền Bắc sau năm 1954 trong thời kỳ “xây dựng xã hội 

xã hội chủ nghĩa”. Những cái rác rƣởi của một miền Bắc xã hội chủ 

nghĩa này cũng đƣợc đem dựng lại tại miền Nam sau năm 1975, nhƣng 

nó không đƣợc đón nhận và sớm bị quăng vào thùng rác. 

Tuy nhiên trên thực tế, chính sách bài tôn giáo, cách riêng là Công giáo, 

có một phần ảnh hƣởng đối với một vài phần tử thanh thiếu niên ở miền 

Bắc từ sau năm 1954 tới năm 1975. 

Sau ngày 30-4-1975, ngƣời viết thƣờng đi dự thánh lễ vào buổi chiều ở 

nhà thờ Ngã Sáu (Jeanne d‟Arc), quận 5 Sài Gòn. Có hai lần, tai nghe 

mắt thấy hai thanh niên chỉ ở độ tuổi rất trẻ, măc quần áo bộ dội, biểu lộ 

một cử chỉ trái ngƣợc nhau về lòng tin tôn giáo. Ngƣời thanh niên thứ 

nhất đi bộ bên hông nhà thờ, qua cửa ngang, lúc đó ngƣời viết cũng vừa 

đi tới, cách thanh niên này mấy bƣớc chân thì nghe cậu ta buông lời 

chửi nhà thờ bằng thứ ngôn ngữ thô tục (xin miễn nhắc lại lời lỗ mãng 

có 4 chữ). Một lần khác, ngƣời viết cũng đi dự lễ chiều ở nhà thờ trên, 

lúc không còn cách xa cửa vào  nhà thờ bao nhiêu bƣớc chân, thì thấy 

một thanh niên rất trẻ, mặc đồ bộ đội lúc đó cũng đang bƣớc tới cửa nhà 

thờ. Nhƣng không nhƣ mọi giáo dân khác, khi tới nhà thờ là ngƣời ta 

vào nhà thờ ngay. Hoặc trƣớc đó, ngƣời ta tỏ bày một thái độ thƣ thái, 

sốt sắng vì mình sắp đƣợc diện kiến Chúa Giêsu trong bí tích Thánh 

Thể, trong mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh qua Thánh lễ mình sắp 

đƣợc tham dự. Đàng này, ngƣời thanh niên đó, trƣớc khi bƣớc tới cửa 

nhà thờ, đã tỏ vẻ nhƣ sợ hãi. Cậu nhìn chung quanh và đƣa mắt ra xa, 

nhƣ trông chừng, nhƣ cảnh giác xem có ngƣời theo dõi việc mình tới 

nhà thờ không. 

“Đạo Công giáo ở miền Bắc chƣa có thể bị tiêu diệt. Tại những vùng 

đông giáo dân, ngƣời Công giáo công khai chống chế độ Cộng sản, từ 

chối hợp tác với Nhà Nƣớc, và đành chịu sƣu cao thuế nặng để đƣợc tự 

do giữ đạo. Nhiều nơi bị đàn áp dã man, nhƣng cũng nhiều nơi, do phản 
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ứng mạnh mẽ của giáo dân, nhà cầm quyền Hà Nội đã buộc phải trả lại 

Thánh đƣờng. Thiếu Linh mục, nhiều bậc phụ huynh tự đảm nhận vai 

trò dạy giáo lý và giáo dục cho con em, cũng nhƣ một vài công tác mục 

vụ Bí tích (Rửa tội, Hôn phối...) Cán bộ chính trị Cộng sản thƣờng gọi 

khu vực Phát Diệm, Bùi Chu, là những“Khu phản động”. Vì giáo dân 

hai địa phận này có tinh thần bất khuất cao hơn cả, nhiều vụ nổi dậy đã 

xảy ra.” (x. Lm Bùi Đức Sinh op trong“Lịch sử Giáo hội Công giáo”, 

Chân Lý xb, Sài Gòn, 1994, tr. 373)  

Đức cha Giuse Maria Trịnh Nhƣ Khuê, Giám mục địa phận Hà Nội, 

trong giai đoạn thứ hai của Hành trình Mục vụ, từ ngày 23 tháng 10 

năm 1954 tới 16 tháng 4 năm 1957, ngày ngƣời bị tƣớc mất giấy tờ, đã 

ban Bí tích Thêm sức cho giáo hữu ở những giáo xứ có bƣớc chân chủ 

chăn đi tới. Nhận xét về điều này, tác giả quyển Lịch sử Địa phận Hà 

Nội 1626-1954 là Hồng Nhuệ Nguyễn Khắc Xuyênviết, chúng tôi 

mƣợn để kết thúc Phần 1 này: 

“Ở vào thời bình, thời thông thƣờng, chịu phép Thêm sức là một việc 

thông thƣờng, nhƣng ở vào giai đoạn những năm 1956-1957, việc chịu 

phép Thêm sức mang hai ý nghĩa cao cả. Thứ nhất, phép Thêm sức ban 

ơn Chúa Thánh Thần, ban Chúa Thánh Thần. Khi không còn dựa vào 

những thế lực bề ngoài để giữ đạo nhƣ báo chí, sách vở, trƣờng học, các 

hội đoàn, nhƣ tự do di chuyển, tự do ngôn luận, tự do học hỏi, tự do cƣ 

trú, thì chỉ còn cậy vào Đức Thánh Linh. Thứ hai, phép Thêm sức củng 

cố đức tin, vun trồng niềm tin, phép Thêm sức “mạnh đạo” nhƣ còn nói 

nhƣ thế. Do đó làm phép Thêm sức là tổ chức lại hàng ngũ, là huấn 

luyện toàn thể giáo dân can trƣờng ra trận, ra chiến trƣờng, nhờ phép 

Thêm sức mà giáo hội miền Bắc nói chung, địa phận Hà Nội nói riêng, 

bảo vệ đƣợc tín hữu, đạo hữu của mình, suốt trong thời kỳ đen tối cấm 

cách. Đọc những con số trong nhật ký mà sao thấy mình phấn khởi, tin 

tƣởng. Chủ chăn nhƣ thế, con chiên nhƣ vậy thì sự ác không thể thắng 

đƣợc, thì đạo Chúa vẫn còn. (x. Nguyễn Khắc Xuyên, Sđd, tr. 378) 

Chúng tôi cảm động về nhận xét này của Nguyễn Khắc Xuyên. Thực 

tiễn của đạo Công giáo ở miền Bắc ngày nay, sau hơn nửa thế kỷ cũng 
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vẫn sáng chói niềm tin. Khi chính sách “đổi mới”  đƣợc ban ra, trong 

hàng ngũ cán bộ Cộng sản miền Bắc có ngƣời tỏ ra e ngại về sự “trỗi 

dậy” của Công giáo, song cũng có ngƣời tin rằng cứ phổ biến rộng rãi 

các phim ảnh đồi trụy, sách báo và hình ảnh kích dục, trò chơi điện tử 

và những “trò múa rối” khác qua các hệ thống thông tin tuyên truyền thì 

không sợ. Thế nhƣng, một khi Việt Nam quyết định bƣớc ra “biển lớn” 

tức là hội nhập vào thế giới, vào dòng chảy của đại dƣơng mênh mông, 

thì cũng là lúc những “rác rƣởi” của văn hóa tứ xứ, những hình ảnh xấu 

tràn vào hết mọi ngõ ngách trong tâm hồn, đặc biết là các thành phần 

trẻ, rất trẻ, không miễn trừ giới nào. Tuy nhiên, thành phần có đạo 

khách quan mà nói, tuy cũng chịu ảnh hƣởng trào lƣu văn hóa mới, 

nhƣng bên cạnh họ còn có nhà thờ, có gia đình, nên có nhiễm bẩn thì họ 

cũng còn có dịp để tẩy trừ những cái xấu ấy. 

Khi sự kiện về đất đai của giáo hội là Tòa Khâm sứ cũ và giáo xứ Thái 

Hà, Hà Nội, bị nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội chiếm đoạt, xảy ra từ 

tháng 12 năm 2007, giáo dân miền Bắc, cách riêng địa phận Hà Nội, đã 

trỗi dậy đấu tranh vì sự thật lịch sử, vì công lý và công bằng. Chính 

quyền Hà nội sợ hãi. Vì Hà Nội là Thủ Đô, có Ba Đình, có Quốc 

Hội…Để đối phó với giáo dân, nhà cầm quyền Hà Nội phải dùng đến 

những thành phần gọi nôm na là “quần chúng tự phát” kéo tớitòa Khâm 

sứ và giáo xứ Thái Hà để đập phá cơ sở, chửi rủa thô tục các linh mục, 

tu sĩ và đòi “giết! giết!” ngƣời tu hành. 

Một lần nữa, ngƣời Công giáo miền Bắc đã biểu hiện niềm tin của mình 

và nhà cầm quyền Hà Nội đã phải dừng lại từ những hành động thô bạo 

đến những ngôn từ ma quỷ của hàng trăm tờ báo và các đài truyền 

thanh truyền hình.  
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CHƢƠNG 1 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm Sau Chín Năm Lãnh Đạo  

Việt Nam Cộng Hòa 

 

Khi cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chấm dứt vào năm 1945, thì 

Việt Nam lại lâm vào cuộc chiến tranh Việt-Pháp, bởi âm mƣu của 

Cộng sản quốc tế. Chín năm sau, tức năm 1954,Việt Nam đã thắng cuộc 

chiến này. Lúc đó chúng tôi đang học ở Trƣờng Dũng Lạc, Hà Nội, đã 

chứng kiến cảnh ngƣời Hà Nội mang đồ đạc trong nhà ra bán đắt bán rẻ 

tại các “chợ trời”.Thật tình, chúng tôi thấy những sự kiện ấy, song chƣa 

hiểu gì, cả khi nghe đài phát thanh loan đi bài hát:“Nhà Việt Nam” : 

 “Ai ơi, đừng phân chia Nam, Bắc, Trung…” 

Nhƣng khi tôi về quê, vì lúc này đang là mùa hè, tôi về quê nghỉ nhƣ 

mọi năm. Vừa bƣớc chân qua cổng nhà, thì thấy mẹ già đang ở ngoài 

sân, lấy hai chân cào thóc.  

Nghe tiếng tôi chào, ngƣời quay ra phía tôi, nói trong sự khác thƣờng: 

-Về làm gì, Cha xứ đã đi rồi, nhiều ngƣời cũng đã đi rồì! 

Nghe mẹ nói thế, lúc ấy tôi cũng chƣa hiểu lời ngƣời nói. Tôi đi vào 

nhà, đặt cái va li nhỏ đựng mấy bộ quần áo xuống phản, rồi đi qua nhà 

ngƣời chị ở phía trƣớc cổng, chồng chị đã chết trong kháng chiến, lúc 

chị mới 25 tuổi. Ở vậy nuôi một cậu con trai duy nhất. Tôi vừa bƣớc 

chân lên hiên nhà chị thì mẹ tôi cũng vừa vào tới sân, lúc đó chị đang ở 

dƣới bếp. Thấy có mẹ sang và tôi về thì vội bỏ lên nhà. Mẹ tôi dịu 

giọng nói, nhƣ muốn nói cho cả chị tôi nghe: 
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-Lúc nẫy thấy con về, mẹ mừng nhƣng đang ở ngoài nắng, có mắng con 

mấy câu, con đừng giận mẹ. Có nhớ mẹ thì ở nhà mấy hôm thôi rồi lên 

với anh con ngay. Trong nhà xứ không còn ai nữa đâu. Làng ngƣời ta 

cũng đi nhiều lắm rồi… 

Thấy mẹ và chị nói chuyện nhƣ không muốn cho tôi biết, tôi xin phép 

mẹ và chị về bên nhà, rồi thay quần áo, lên phản nằm nghỉ. Tôi đang 

thiêm thiếp ngủ thì nghe tiếng mẹ nói: 

- Bỏ lên bếp cho nó một bát cháo đậu xanh, lúc nào dậy nó ăn. Ở nhà 

này chỉ có mình cái chú này là biết nghe lời mẹ và thƣơng mẹ. Phải để 

nó đi thôi ! 

Sau đó là yên lặng, cái yên lặng vốn vẫn thế ở trƣa hè nhà quê. Nhƣng 

nhƣ bây giờ tôi mới biết, đó là cái yên lặng rất khác thƣờng trong gia 

đình tôi, có lẽ chỉ có một lần duy nhất đó, sau một quyết định về những 

ngày sắp tới của tôi. Tôi đã ngủ đƣợc một giấc thật ngon dƣới mái nhà 

yêu dấu, nơi tôi sinh ra, đƣợc chăm nom và thƣơng yêu của mọi ngƣời, 

nhất là qua tấm thân gầy yếu của mẹ. Tôi vẫn ví mình nhƣ thể một loài 

cây đƣợc trồng bên bờ suối. 

Tôi nghỉ ở nhà mấy ngày rồi trở lên Hà Nội. Lúc này, những khu “chợ 

trời” xuất hiện nhiều hơn, bán đủ mọi thứ, nhƣ bàn, tủ, giƣờng, ghế, bát 

đĩa, đồ sành đồ sứ và các loại hàng thủy tinh v.v… 

Khi ấy, anh tôi đang ở trong Hà Đông, chạy đi chạy lại giữa Hà Đông 

và Hà Nội nhƣ con thoi. Một hôm, anh mang chiếc xe đạp nhôm nữ, 

mầu trắng, hai bánh có gắn lƣới, tháo rời ra từng bộ phận, bỏ tất cả vào 

thùng gỗ, đóng đinh lại cẩn thận. Bên ngoài dán một tờ giấy, viết tên 

anh, còn địa chỉ gửi đến là Redemptoris (DCCT) số nhà và tên đƣờng 

trong SàiGòn. Nhƣ vậy là anh em tôi chuẩn bị ra đi, anh bảo tôi thế. 

Chiếc xe đạp này cũng có một lịch sử của nó. Đến bây giờ tôi già rồi mà 

vẫn nhớ nó. Để tôi kể vài lời, nhƣ chiếc xe này là một vật kỷ niệm đầu 

tiên trong đời tôi ở tuổi học trò. Đó là một hôm, tôi đi từ Nhà chung Hà 
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Nội xuống Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Thái Hà Ấp, dọc đƣờng có 

một cô gái đi xe đạp cùng chiều, quay sang hỏi tôi: 

-Chiếc xe này mua bao nhiêu ? 

Tôi nhớ lời anh tôi nói, mua nó ở tiệm Vĩnh Lợi đƣờng Phủ Doãn. Chủ 

tiệm này là ông Mai Văn Hàm, theo anh tôi, ông là thân nhân của Linh 

mục Gioan Baotixita Trần Đình Cung.(hay Trần Trọng Cung, theo danh 

sách các linh mục địa phận Hà Nội từ 1835 đến năm 2009), ngài là 

nghĩa phụ của anh, lúc đó đang ở Sở Kiện, sau khi làm Chính xứ Kẻ 

Lƣờng, quê tôi. Giá chiếc xe là 2.000 đồng (Đông Dƣơng), gần một 

năm tiền trọ học của tôi ở Hà Đông, nhƣng ông Mai Văn Hàm đã bớt 

cho anh 200 đồng. 

Đó là lần cuối cùng, cái mùa hè cuối cùng của năm ấy, tôi còn trọn cái 

hình hài học trò với chiếc xe đạp của con gái. Tôi không thể quên giai 

đoạn này. Tôi viết mấy lời về chiếc xe đạp, khi ra đi cũng mang theo nó 

vào Sài Gòn, để cám ơn anh tôi, ngƣời đã đƣa tôi vào Sài Gòn. 

Năm 24 tuổi, tôi bắt đầu làm cho một tờ Nhật báo của tƣ nhân: tờ DÂN 

VIỆT, trụ sở đặt tại 55A đƣờng Hồ Xuân Hƣơng, Quận 3 Sài Gòn, Chủ 

nhiệm là ông Phƣơng Linh và một ngƣời luôn có mặt tại Tòa soạn, cùng 

điều hành tờ báo là ông Phạm Văn Hiền. Sau này tôi mới biết hai ông 

đều là những Tu sĩ xuất, khuynh hƣớng Ngô Đình Diệm. Công việccủa 

tôi tại đây là “sửa morass”. Ở Sài Gòn thuở ấy ngƣời trong làng báo và 

thợ thuyền xếp chữ, gọi nó là “ông cò”. Sau này, ngƣời ta văn vẻ gọi là 

“nhặt sạn”, sửa lỗi chính tả trong một tờ báo. Chỉ khi nào có chữ ký của 

“ông cò”, đồng nghĩa với “cho phép” thì tờ báo này mới đƣợc đƣa lên 

máy in ra từng ngàn, từng vạn bản để sau đó tung ra ngoài thị trƣờng. 

Tôi vừa sửa morass vừa làm thơ, nhất là thơ tôn giáo, văn xuôi thì viết 

ít, đƣợc bài nào lại đăng ngay trên Trang Văn Nghệ Cuối Tuần do ông 

Thanh Tùng (1925-2021) phụ trách (tên thật ông là Lê Tùng Thanh). 

Ông coi mục giải đáp thắc mắc, có rất nhiều độc giả nữ, lấy tên “Cô 

Lan Hƣơng”, tên con gái của ông. Ông Thanh Tùng là tác giả quyển 

Văn Học Từ Điển, Nhà sách Khai Trí Sài Gòn in và phát hành năm 
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1974. Tôi bƣớc chân vào “làng văn-làng báo” Sài Gòn từ đó. Suốt mấy 

năm làm việc tại tòa soạn tờ Nhật báo này, có một việc làm tôi nhớ đến 

nay, liên quan đến mục “Ao Thả Vịt”, do ông Chu Tử phụ trách. Mục 

này cũng rất đông độc giả. Tên thật của ông là Chu Văn Bình, một con 

ngƣời già dặn, lăn lộn trên trƣờng chính trị. Một buổi sáng, ông đến tòa 

soạn sớm hơn mọi ngày. Vừa bƣớc vào phòng làm việc, ông gọi tên tôi 

thật lớn: “Khải Triều”, rồi bƣớc ngay đến chỗ tôi đang ngồi. Ông nói 

ngay: Hôm qua toa sửa cho moi chữ “lỡ mất linh hồn” thành “lỗ mất 

linh hồn” hay quá. Tôi nhìn ông mỉm cƣời. Và ông Chu Tử bƣớc qua 

phòng sắp chữ, mang ra tờ “vỗ” cuối cùng, có chữ ký của tôi. Tại mục 

“Ao Thả Vịt”, hàng chữ “lỡ mất linh hồn” của ông, tôi đã sửa bằng chữ 

mầu đỏ thành “lỗ mất linh hồn”. Cử chỉ này của ông Chu Tử quả thực 

không hổ danh là một gã “phù thủy” trong môi trƣờng chính trị của Sài 

Gòn thời đó, từ 1954-1975. Nghe nói, ông đã bị ám sát chết trong khi 

vƣợt biên sau ngày 30-4-1975. 

 

Phải nói rằng, những năm đầu của nền chính trị Đệ Nhất Cộng Hòa, 

phần lớn những ngƣời quốc gia, bao gồm những nhân sĩ không đảng 

phái, từ miền Bắc di cƣ cũng nhƣ ở miền Nam, kể cả một số trí thức 

Công giáo và Phật giáo, Cao Đài và Hòa Hảo. Họ là những con ngƣời 

với một tinh thần yêu nƣớc tràn đầy trong bầu nhiệt huyết, đã làm đƣợc 

một chuyện kỳ công, là xây dựng lại một miền Nam trong tình trạng cát 

cứ và sự chống đối của những phần tử có mƣu đồ lật đổ ông Ngô Đình 

Diệm, trong vị trí Thủ tƣớng, trong lúc ông còn “chân ƣớt chân ráo” 

vừa từ nƣớc ngoài trở về. Nhóm này là “con đẻ” của thực dân Pháp. 

Chuyện kỳ công mà chúng tôi vừa nói đến trên đây là xây dựng một 

miền Nam chỉ có một lãnh tụ là Ngô Đình Diệm, một chế độ chính trị là 

Cộng Hòa. Giống nhƣ truyện thần tiên, Việt Nam Cộng Hòa từ trong đổ 

vỡ bởi chiến tranh và đầy bóng tối của các tệ nạn hút sách, sòng bạc, 

các chủ đất phần lớn là ngoại kiều v.v…bỗng trở mình, vƣơn vai lớn 

dậy nhƣ Thánh Gióng trong huyền sử ngàn năm của giống nòi, trở 

thành điểm sáng trong bầu trời Đông Nam Á. 
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Sau ngày ông Ngô Đình Diệm bị lật đổ và phe đảo chánh đã bày ra đủ 

trò man rợ, bẩn thỉu do họ ngụy tạo để bêu xấu ông, nhục mạ thanh 

danh của ông. Nhƣng vì đây là trò gian dối, nhất thời, nên nó đã sớm 

phải dẹp bỏ. Mặt khác, các phe phái tham gia vào cuộc đảo chính ngày 

01-11-1963, còn phải lo tranh giành địa vị và quyền lợi trong các chính 

quyền sau ngày này. Trong khi đó, tại thôn quê, các Ấp chiến lƣợc bị 

phá tan tành, cán binh Cộng sản nằm vùng từ trƣớc đã trỗi dậy, đe dọa 

đến an ninh nghiêm trọng. Rồi quân lính Mỹ ào ạt đổ vào Việt Nam. 

Bối cảnh miền Nam Việt Nam nhƣ thế, báo hiệu một thảm trạng không 

thể tránh khỏi cho nhân dân và toàn xã hội. Ở vào hoàn cảnh này, 

những nhà quan sát quốc tế, những nhà nghiên cứu, đã có lúc họ nhớ 

đến ông Ngô Đình Diệm, trong thời kỳ ông làm Tổng thống lãnh đạo 

Việt Nam Cộng Hòa, trong chín năm, từ 1954 đến ngày 01-11-1963. 

Chín năm cầm quyền của ông Ngô Đình Diệm trong vai trò Tổng thống, 

lãnh tụ nền Cộng Hoà tiên khởi của Việt Nam, là một thời gian không 

dài, nhƣng nó cũng đủ để một lãnh tụ chứng tỏ tài năng lãnh đạo của 

mình trong một tình thế không bình thƣờng, không yên ổn, không thuận 

lợi. Hình nhƣ ông không có đủ ba yếu tố quan trọng trong sứ mạng lãnh 

đạo đất nƣớc nhƣ giai đoạn năm 1954. Hai trong ba yếu tố này là thiên 

thời, địa lợi, còn nhân hoà thì phía ngƣời dân ở Bắc vào, lúc ấy còn 

đang  bận rộn cho việc ổn định đời sống, nên họ cũng chƣa có thể dốc 

sức vào việc trợ giúp ông Diệm, chỉ một số nào trƣớc kia ở Hà Nội hay 

các thành thị khác là có thể tham gia vào các sinh hoạt chính trị khuynh 

hƣớng quốc gia thôi. Nhƣng cũng chính vì thiếu những yếu tố này mà 

sau khi chính quyền Ngô Đình Diệm sụp đổ, dƣ luận quốc tế đã nhận 

thấy rằng ông Ngô Đình Diệm là một kẻ sĩ, đã sáng chói trong chính 

trƣờng Đông Nam Á. 

Ông Lý Quang Diệu, nhân vật đã thay đổi và biến làng chài nhỏ bị dịch 

bệnh triền miên trở thành đất nƣớc có nền kinh tế phát triển hàng đầu 

của châu Á. Singapore là nơi mà những kiến trúc hiện đại cùng chung 

sống với thiên nhiên chan hòa, nơi cả thế giới ngƣỡng mộ về chuẩn mực 
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môi trƣờng xanh sạch, nơi có làn sóng di dân ngƣợc từ châu Âu sang 

châu Á. Nhƣng trong những ngày đầu lập nƣớc vào thập niên 60 thế kỷ 

trƣớc, Lý Quang Diệu, thủ tƣớng đầu tiên của Singapore, đã từng nói 

“hy vọng là một lúc nào đó Singapore sẽ phát triển giống nhƣ Sài Gòn”. 

Thật đáng kinh ngạc khi có một thời chính nhà lãnh đạo của Singapore 

đã mơ tƣởng và bị ám ảnh về sự phát triển của miền Nam Việt Nam. 

Ông Lý Quang Diệu từng nói rằng lẽ ra vị trí số một ở châu Á phải là 

của Việt Nam. Theo ông,vị trí địa lý chiến lƣợc, tài nguyên thiên nhiên 

phong phú là hai yếu tố hàng đầu có thể đƣa Việt Nam trở thành ngƣời 

khổng lồ ở châu Á. Ông cho rằng, đất nƣớc Singapore nhỏ bé với diện 

tích và dân số chỉ xấp xỉ Sài Gòn, hoàn toàn không có tài nguyên thiên 

nhiên, chỉ có một ít đất để xây dựng và ngay cả nƣớc sinh hoạt cũng 

phải nhập từ nƣớc bạn Malaysia, nhƣng Singapore đã phát triển trở 

thành đất nƣớc có GDP cao thứ hai ở châu Á chỉ sau Nhật Bản. (Theo 

Cao Huy Huân, 09-9-2014. Nguồn: Ba cây Trúc) 

Nhà nghiên cứu và là một tín đồ Công giáo, ông Nguyễn Đình Đầu, cho 

rằng Ngô Đình Diệm là ngƣời yêu nƣớc và có công. Ông nói: "Vào năm 

1955, tôi ở Pháp về tôi thấy ông Ngô Đình Diệm có những hoạt động 

rất tích cực trong việc xây dựng lại xã hội đang sa sút lúc bấy giờ trên 

nhiều phƣơng diện. Về kinh tế, lúc đó đang nhập khẩu gạo mà chỉ trong 

vài năm đã phát triển nông nghiệp và xuất khẩu 300.000 tấn gạo ra 

nƣớc ngoài. Về văn hóa tiến bộ khá rõ ràng, đã xây dựng đƣợc hệ thống 

giáo dục đào tạo tiến bộ theo chƣơng trình của ngƣời Pháp và phƣơng 

pháp của Hoa Kỳ, trong một thời gian ngắn đã đào tạo đƣợc nhiều 

chuyên gia trí thức...(Theo Wikipedia - Nguyễn Đình Đầu: Ngô Đình 

Diệm là ngƣời yêu nƣớc. BBC online, 7-11-2013) 

Còn: 

Các Lãnh Tụ Hoa Kỳ, Đông Nam Á Và Các Quan Sát Viên Quốc Tế 

Nhận Xét Về TT Ngô Đình Diệm: 
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Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Political Scientist, sống ở nƣớc ngoài đã 40 

năm, ông đã tổng hợp một số ý kiến của các lãnh tụ Hoa Kỳ, Đông Nam 

Á và các quan sát viên quốc tế về Tổng thống Ngô Đình Diệm. 

Mở đầu bài báo, tác giả viết: 

“Trong suốt 40 năm hải ngoại, tôi có dịp nghe rất nhiều ngƣời nói về 

TT Ngô Đình Diệm. Những ngƣời thù ghét ông, lên án ông là con ngƣời 

độc tài, gia đình trị, Công giáo trị và kỳ thị Phật giáo. Ngƣợc lại những 

ngƣời thƣơng tiếc và tôn sùng ông thì ca ngợi khơi khơi ông đủ điều. 

 “Con ngƣời thật của nhân vật Ngô Đình Diệm, và Cuộc Cách Mạng 

Dân Chủ Mà Ông Thực Hiện Suốt 9 Năm (!954-1963) để xây nên Hòn 

Ngọc Viễn Đông cho Miền Nam Việt Nam (MNVN) thì không mấy ai 

biết đến nơi đến chốn. 

“Phần thƣởng dành cho ông là những đòn thù đâm chém tơi bời lên 

lƣng ông suốt 9 năm, đã dƣa đến cái chết thảm khốc kinh hoàng cho 

ông và bào đệ ông là Ngô Đình Nhu. Vì thế, những bế tắc của lịch sử 

không làm sao khai thông đƣợc. 

“ Cả hai sự khen chê của những ngƣời Việt Nam thƣờng chủ quan và 

thiên kiến, chỉ nhận xét hời hợt ngoài da hay mặt nổi của những hiện 

tƣợng xảy ra cho đất nƣớc, nên rất thiếu giá trị khách quan, thiếu công 

bình và giá trị vững chắc. 

“Tuyệt nhiên tôi không thấy ai đào sâu hơn, bằng cách sử dụng sử quan, 

tức là nhìn con ngƣời ấy sống ra sao, đã làm những gì trong một bối 

cảnh lịch sử VN ở thời điểm tăm tối nhất, đau thƣơng nhất và hỗn loạn 

nhất nhƣ thế, để từ đó đƣa ra nhận định và phán xét về một nhân vật 

lịch sử có ảnh hƣởng lớn lao, không chỉ trên đất nƣớc Việt Nam mà cả 

toàn vùng Đông Nam Á cũng nhƣ Hoa Kỳ và thế giới. Một nhân vật 

lịch sử TT Diệm có tầm cỡ lớn lao, nếu chỉ khen chê theo cảm tính và 
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bản năng sẽ không bao giờ thấy đƣợc Sự Thật Của Lịch Sử. Muốn thay 

đổi và chuyển hóa vận mệnh và sinh mệnh cho đất nƣớc, phải tìm cho 

ra Sự Thật Của Lịch Sử.” 

Từ nhận định này, ông Nguyễn Anh Tuấn đã có một tầm nhìn rất rộng, 

bao gồm những nhà chính trị, những nhân vật trong các chính quyền 

thuộc thế giới tự do, cùng thời với Tổng thống Ngô Đình Diệm. Trong 

số họ, có những ngƣời đã từng sang Việt Nam, đàm đạo với ông Diệm.  

Bài viết của ông Tuấn có tất cả 20 điều, chúng tôi mƣợn lại ông, lƣợc 

bỏ vài điều, song số thứ tự thì để lại, giúp cho việc tra cứu của quý vị 

đƣợc dễ dàng. Xin cám ơn tác giả, TS Nguyễn Anh Tuấn. 

1- Trong mấy chục năm mòn mỏi tìm kiếm mẫu ngƣời điển hình lý 

tƣởng Việt Nam Cộng Hòa của MN, sau khi đã nhìn rõ chân dung man 

rợ mẫu ngƣời XHCN của cách mạng CS, tôi vẫn không biết tìm ở đâu? 

40 năm sau, tôi chợt nhớ tới Con Ngƣời VNCH Điển Hình Nhất – 

Chính Là Ngƣời Cộng Hòa Đã Đặt Viên Đá Đầu Tiên Để Xây Nên Nền 

Đệ I Việt Nam Cộng Hòa ngày 16 tháng 7-1955, và chỉ sau 9 năm đã 

dựng nên Hòn Ngọc Viễn Đông cho dân cho nƣớc của ông. Nhƣng con 

ngƣời VNCH đầu tiên này đã bị gục ngã thảm thiết bởi chính bàn tay 

của những ngƣời VN cùng ngƣời bạn Mỹ của ông. 

 Theo cuộc điều tra tỉ mỉ của Tƣớng Thomas Lane, “âm mƣu cạm bẫy 

đã đƣợc dàn dựng bởi những ngƣời CS ngoại hạng và siêu quần bạt 

chúng… Hồ Chí Minh đã vẽ ra một kế họach để sử dụng các nhà sƣ đội 

lốt tại MNVN, nơi đó họ có thể khuấy động tơi bời liên tục sự xung đột 

tôn giáo… Cuộc vận động quá nhơ nhớp bẩn thỉu đầy âm mƣu gian trá, 

tìm mọi cách che dấu con ngƣời thật của TT Diệm và che dấu luôn con 

ngƣời thật của HCM và những ngƣời CSVN. Tổng Thống Diệm là một 

ngƣời có đặc tính mẫu mực điển hình của một con ngƣời xả kỷ vô ngã, 

tự quên thân mình để dâng hiến trọn đời ông cho quê hƣơng xứ sở ông, 

một con ngƣời với giá trị nhân tính sâu thẳm” (trích từ cuốn The Last 
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Of Mandarins Diệm Of Việt Nam của tác giả Anthony Trawick 

Boucarey, 1965, trong những trang 145 và 146). 

2- Trong tập sách của Boucarey, trang 1 có đoạn nhƣ sau:  

Ngày 16 tháng 11-1964, Đại Sứ Hoa Kỳ, Frederick E. Nolting đã viết 

một bức thơ cho tờ New York Times nhƣ sau: 

“Tôi không thể chần chừ cho tháng ngày qua đi mà không nói lên sự 

kính trọng của tôi khi tƣởng nhớ đến một con ngƣời can đảm phi 

thƣờng đã gục chết vì quê hƣơng của ông một năm trƣớc đây, ngƣời đó 

chính là Ngô Đình Diệm, cựu Tổng Thống Việt Nam Cộng Hòa.. 

Những biến cố xảy ra từ khi lật đổ và ám sát ông vào tháng 11, những 

tia sáng đƣợc bật lên để soi vào những vấn đề mà ông phải đối mặt 

đƣơng đầu trong suốt 9 năm ông làm TT trong một xứ sở có quá nhiều 

thƣơng đau. 

 Trong những hoàn cảnh khó khăn và phức tạp, chính quyền của ông đã 

gặt hái đƣợc những thành quả lớn lao, ở đó nhiều trƣờng học đã đƣợc 

xây cất, nhiều bệnh viện đã mọc lên, nhiều đƣờng bay đã đƣợc thiết kế, 

đáng kể nhất là cải cách ruộng đất, và thành quả lớn lao nhất là xây 

dựng đƣợc quân đội VNCH hùng mạnh để bảo vệ đất nƣớc trong cơn 

dầu sôi lửa bỏng, và một ý chí mãnh liệt để đứng lên chống trả những 

đe dọa. Tất cả những thành đạt đó trở thành những trở ngại làm cho 

CSBV không thể nào chiến thắng đƣợc Miền Nam. 

Cái chết quá đau thƣơng của TT Diệm, tạo nên một hình ảnh não nề đè 

nặng lên một đất nƣớc có quá nhiều đổ vỡ và đau thƣơng - đó là điều 

mà đất nƣớc của ông không vƣợt qua đƣợc. Ông Diệm là một nhà ái 

quốc, và tôi bảo đảm chắc chắn là ƣớc mơ của ông là phục vụ cho 

ngƣời dân của ông, điều đó đã thể hiện suốt những năm dài kể từ khi 

biết ông, đó là làm sao đi đến thành công trong cuộc tranh đấu cho sự 
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sống còn của đất nƣớc Việt Nam để tiến tới những tiến bộ về phƣơng 

diện chính trị, và tiến bộ xây dựng những giá trị chân thật cho con 

ngƣời. 

Bi kịch đã diễn ra tại vùng nhiệt đới xanh tƣơi của Đông Nam Á, nhƣng 

bi kịch làm cho con ngƣời xót xa thƣơng cảm, và kinh hoàng nhƣ thời 

điểm của Bi Kịch Hy lạp thủa xƣa. Đó là vóc dáng của một vị anh hùng 

dân tộc (national hero), ngƣời đã chiến đấu bền bỉ một cách hết sức 

dũng cảm để chống đỡ biết bao khó khăn, nghịch cảnh vây hãm lao 

lung tứ bề, cuối cùng đã phải gục chết thảm thiết trƣớc số phận, số phận 

trong trƣờng hợp này đến từ những kẻ thù công khai, những ngƣời bạn 

cũ của ông, và lỗi lầm của riêng ông. Khi ông nắm quyền hành quốc gia 

trong 9 năm trƣớc đây, ông đã nói với đồng bào của ông rằng, “Hãy 

bƣớc theo tôi nếu tôi tiến lên. Hãy giết tôi đi nếu tôi rút lui tháo chạy. 

Hãy trả thù cho tôi nếu tôi bị giết”. 

Thủ phạm chính về cái chết của con ngƣời VNCH đầu tiên ấy chính là 

Hồ Chí Minh và đảng CSVN, còn lại tất cả, dù ngƣời Việt Nam hay Mỹ 

dính líu đến cái chết của TT Diệm, dù vô tình hay cố tình cũng đều là 

phƣơng tiện hữu hiệu, là những con ngƣời tự nguyện để cho con sói già 

sỏ mũi dắt vào những âm mƣu thần sầu quỉ khốc của họ Hồ ở Bắc Bộ 

Phủ. Con sói già quỉ quyệt này ném đá dấu tay tài tình tới mức độ dƣ 

luận nƣớc Mỹ và Âu Châu tỏ ra rất kiêng nể ông ta, vì họ chỉ nhìn thấy 

chiếc mặt nạ mà không một ai biết bộ mặt thật của con sói già Hồ ly 

tinh này, nên chỉ chĩa mũi dùi phê phán tôn giáo này hay tôn giáo khác, 

phe này phe kia mà quên mất kẻ chủ mƣu giết TT Diệm, một đối thủ 

hơn HCM tất cả mọi phƣơng diện, tài năng cũng nhƣ đức độ, là ngƣời 

nếu còn sống thì ông ta và Đảng CSVN không bao giờ chiếm đƣợc 

Miền Nam. 

Con sói già này và Đảng CSVN tự biết không làm gì đƣợc TT Diệm và 

quân dân Miền Nam, nên đã mƣợn tay những con ngƣời ngây thơ nhẹ 

dạ, mù quáng thiển cận tiếp tay với ông ta, không phải chỉ giết một vị 
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anh hùng dân tộc của VN mà giết cả một quốc gia, phá hủy tan tành 

Hòn Ngọc Viễn Đông, giết luôn nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam ổn định, 

lƣơng thiện và trong sạch nhất vùng Á Châu nhƣ Giáo Sƣ Wesley 

Fishel đã nhận thấy. 

Tội lỗi của con sói già này đúng là: Đẵn hết trúc Nam Sơn chẳng đủ để 

biên ghi tội ác. Múc cạn nƣớc Đông Hải không đủ để rửa sạch tanh nhơ 

(Nguyễn Trãi). 

Tự nguyện tiếp tay và trở thành phƣơng tiện hữu hiệu cho con sói già và 

CSVN âm mƣu giết hại một con ngƣời VNCH của Miền Nam Việt 

Nam, những ngƣời Việt Nam và ngƣời Mỹ ngây thơ nhẹ dạ, mù quáng 

thiển cận trong Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã thuyết phục TT Kennedy cúp 

viện trợ và không ủng hộ TT Diệm nữa. 

3- Ngƣợc lại, Chủ Tịch Quốc Hội Hoa Kỳ là John MacComick và Dân 

Biểu Edna Kelly đã sáng suốt cảnh giác TT Kennedy rằng: 

 “Gần nhƣ không có ai ƣu tƣ tới một điểm là, Ông Diệm và chính quyền 

Miền Nam đang phải đối đầu với rất nhiều trở ngại khó khăn, xứ sở quê 

hƣơng của ông đang đổ vỡ tan hoang mọi bề, với sự tràn ngập của CS, 

băng đảng, và các giáo phái võ trang xung đột khắp nơi, TT Diệm 

không chỉ làm sao sống còn tồn tại đƣợc trong 9 năm, và đƣa đến nhiều 

tiến bộ tốt đẹp trong việc tái lập lại trật tự quốc gia, bảo vệ quyền tự do 

cho dân, thi hành công lý xã hội để làm đời sống toàn dân tốt đẹp hơn. 

Thế mà tại sao không thấy ai để tâm tới điểm là, không có ông Diệm 

không làm sao ổn định đƣợc Việt Nam và cả Đông Dƣơng đang trong 

những cơn lốc và hỗn loạn tơi bời, rồi sau đó chỗ đứng của Hoa Kỳ 

trong chiến lƣợc toàn cầu sẽ gãy đổ suy vong”. 

Chính quyền Kennedy và những ngƣời trong Bộ Ngoại Giao Hoa kỳ đã 

bỏ ngoài tai những lời cảnh giác đầy tính cách tiên tri của Quốc Hội 
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Hoa Kỳ về tƣơng lai đen tối trong những chiến lƣợc toàn cầu của Hoa 

Kỳ tại Á Châu, vì giết TT Diệm và mất Miền Nam Việt Nam vào tay 

CSVN cũng chính là tay sai của CS Hoa Lục. 

Kennedy đã lầm lạc, gởi con gấu già lạnh lùng đầy nanh vuốt Henry 

Cabot Lodge đến quê hƣơng đau khổ ngập tràn của VN để ủng hộ 

những tƣớng lãnh Miền Nam – là những con ngƣời đang ôm ấp giấc mơ 

tranh danh đoạt lợi, tranh bá đồ vƣơng và tranh quyền cƣớp nƣớc. 

 Thực ra mà nói, đây là những con ngƣời đƣợc coi là “đƣờng đƣờng 

một đấng”, có thể không thiếu cái “dũng khí” nhƣng cũng chỉ sống 

bằng bản năng, không có tâm hồn và trí tuệ sâu sắc, nhất là thiếu đời 

sống tinh thần, nên về mặt tâm thức và ý thức rất non nớt, dễ bị mê 

hoặc, bị mời gọi lả lơi và quyến rũ mê hồn bởi giấc mơ quyền uy, quyền 

lực và quyền hành cũng nhƣ quyền lợi ích kỷ của riêng họ, nên chẳng 

bao giờ nhận ra là, tất cả những việc làm của họ để giết TT Diệm là tự 

nguyện để cho con sói già Bắc Bộ Phủ sỏ mũi dẫn dắt nhẹ nhàng vào 

những âm mƣu cực kỳ thâm độc của hắn. Bởi vì những con ngƣời này, 

kể cả con gấu già lạnh lùng đầy nanh vuốt của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ 

cũng chẳng thoát đƣợc những tính toán của con sói già Bắc Bộ Phủ. 

 Con sói già Hồ ly tinh này không chỉ muốn giết một mình “con ngƣời 

VNCH đầu tiên” của Miền Nam VN, mà hắn muốn giết cả một quốc 

gia, giết luôn nền Đệ I Cộng Hòa Việt Nam và giết luôn hơn 10 triệu 

dân Miền Nam, giết luôn đời sống ấm êm của họ mà những  Con Ngƣời 

VNCH đã đổ bao nƣớc mắt mồ hôi mới hoàn thành đƣợc cho toàn dân 

Miền Nan VN, để làm gì? hay chỉ để hoàn thành giấc mơ mù lòa và mê 

sảng XHCN của hắn? 

 Đó mới là mục tiêu tối hậu của con sói già. Trong khi tƣớng lãnh Miền 

Nam và Hoa Kỳ chỉ muốn hạ bệ TT Diệm để thay thế lãnh đạo Miền 

Nam VN bằng nhóm quân nhân hoàn toàn thiếu hiểu biết và kiến thức 
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về chính trị trong hoàn cảnh lịch sử quá tăm tối của đất nƣớc cũng nhƣ 

toàn bộ đời sống của toàn dân Miền Nam. 

4- Sau khi các tƣớng lãnh lật đổ Tổng Thống hợp hiến hợp pháp, chính 

thống và đƣợc dân Miền Nam bầu lên nắm quyền hành chính quyền 

Miền Nam, Tƣớng Thomas Lane đƣa ra nhận định: 

 “Tổng Thống Diệm bị ngƣời ta thay thế bằng những con ngƣời quá độc 

ác tàn bạo, là những ngƣời giống hệt Fidel Castro, không bao giờ ngập 

ngừng hành quyết các tù nhân”. 

 Tƣớng Thomas Lane đƣa ra nhận xét về TT Diệm: “lịch sử cho thấy 

rằng TT Diệm đúng là một ngƣời quá nhân đạo và đầy lòng bác ái 

(humane and cheritable man) để sống còn trong bầu không khí của 

quyền lực vào 1963. Ông đã không có đủ tàn nhẫn và độc ác để bắt 

giam và xét xử những quân nhân tạo phản, và thay thế bằng những 

ngƣời trung thành của ông. Ông cố gắng quá nhiều và quá lâu để hòa 

hoãn với Phật giáo là những ngƣời không thề nào chịu hòa hoãn đƣợc 

(impossible conciliation). Ngay cả việc trục xuất những nhà báo Mỹ đã 

vo tròn bóp méo sự thật chính là kẻ thù quá cay đắng của ông. 

Thay vì làm nhƣ thế, ông đã cố gắng hòa giải và giải tỏa những dị biệt 

mà không có những hành động cần thiết cho sự sống còn của chính 

quyền Miền Nam, chính sự khoan hòa đã khuyến khích sự nổi loạn… 

khi không quân nổi dậy ném bom Dinh Độc Lập đã xô đẩy tình thế vào 

cơn hỗn loạn thêm. Lẽ ra ngƣời phi công sẽ bị kết án và bị hành quyết. 

TT Diệm đã không bao giờ đem ngƣời phi công ra xét xử trƣớc tòa án. 

Ông khƣớc từ đòi mạng sống con ngƣời vì những lý do chính trị, dù đó 

là một cuộc nổi loạn.” 

5-..... 



114 | V I Ệ T  N A M  C Ô N G  G I Á O  .  .  .  

 

 

6- Theo nhận xét của Philippe Deviller, một sử gia lỗi lạc đƣơng thời, 

nhìn TT Diệm nhƣ sau: 

“bƣớc vào một hoàn cảnh cực kỳ đen tối, đó là một ngƣời Sĩ Phu, can 

đảm phi thƣờng, và là con ngƣời của nguyên tắc vào tuổi 53. Ông là 

một ngƣời Quốc Gia đƣợc kính trọng nhất (the most respected man) và 

là ngƣời có ảnh hƣởng lớn lao nhất và là một ngƣời sống trọn vẹn cho 

đức tin Công giáo… sự can đảm hiếm thấy nơi các lãnh tụ chính trị, rất 

coi trọng đạo đức gia đình, tính chịu đựng bền bỉ, đó là ngƣời không 

bao giờ thiếu sự chính trực liêm chính. Ông không bao giờ không cƣ xử 

công bình với mọi ngƣời, kể cả cho kẻ thù của ông một cơ hội. Ông đã 

không bao giờ ra lệnh xử tử những ngƣời đã cố gắng giết ông”. Deviller 

nói thêm “Tất cả đối thủ lúc ban đầu của ông đều đánh giá ông rất 

thấp”. 

7-.... 

8- Vào ngày 15 tháng 10-1955, TNS Manfield thăm VNCH trong hai 

tháng đã có nhận xét về TT  Diệm nhƣ sau: 

“một thanh danh vang vọng khắp đất nƣớc của ông, với đƣờng lối quốc 

gia chân chính, và có những dự tính rất trong sáng. Nhƣng đã có 

“những vận động lớn lao với âm mƣu lật đổ” do những ngƣời bất hợp 

tác (none cooperation) và những kẻ phá hoại; tất cả chỉ muốn ngăn chặn 

ông Diệm thực thi những chƣơng trình xây dựng của ông, gồm có cả 

việc nổi bật nhất là loại trừ những gì chỉ đã đƣa đến những xấu xa tồi 

bại cho dân cho nƣớc, và những bất công và bất bình đẳng trong xã hội 

Việt Nam.” 

9- Một quan sát viên khác là Ralph Lee Smith thì cho rằng, 
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“Miền Nam Việt Nam thật may mắn đã sinh ra đƣợc một lãnh tụ quốc 

gia trong thời gian tranh đấu cho nền độc lập của đất nƣớc. Ông đã phải 

đối đầu hứng chịu gần nhƣ tất cả khó khăn và nghịch cảnh. 

Ông Diệm đã đóng trọn vẹn vai trò dù chƣa sửa soạn một cách thật can 

đảm và sáng suốt, …một hình ảnh cao cả và khả kính của một lãnh tụ 

quốc gia trong lòng những ngƣời dân bình thƣờng (Common people).” 

Smith còn cho biết thêm, còn có một quan sát viên khác thấy nhƣ 

sau: “Chuyến đi thăm các vùng trồng lúa tại Miền Nam vào tháng 1-

1955, ông Diệm tuần vừa qua đã đón nhận sự tán thƣởng đầy nhiệt tình 

từ những ngƣời dân của ông. Lúa mọc tràn ngập trên các cánh đồng 

chung quanh ông, có tiếng gồng vang lên nhƣ reo vui, những ngƣời lính 

chiến thắng Việt Cộng đã ngồi ăn chung trên bàn ăn của ông; những 

ngƣời di cƣ tỵ nạn ngồi đâu lƣng với nhau chung quanh ông trong căn 

nhà lá của họ”, và ngƣời quan sát viên đó kết luận, “sự kiện sống động 

này đã minh xác sức mạnh của ông Diệm nằm ngay chính sự lớn mạnh 

của những tâm hồn quốc gia dân tộc đang sống tại các làng xã, đó là 

những con ngƣời đã đau khổ quá nhiều vì chiến tranh do CS gây ra, 

những ngƣời dân này còn hơn cả những ngƣời ngồi uống rƣợu tại các 

nhà hàng Pháp tại Sàigon”. 

10- Bên cạnh đó, Bernard Fall nhìn thấy nơi ông Diệm: 

“Một con ngƣời đã nắm giữ một vai trò để giải quyết mọi vấn đề trƣớc 

một tình thế quá đen tối, đó là TT Ngô Đình Diệm, một ngƣời theo tinh 

thần Kitô giáo rất uyển chuyển, có một đức tin tôn giáo thật sâu xa, 

gánh trên đôi vai gánh nặng để dìu dắt che chở và nuôi sống 10.5 triệu 

con ngƣời tại Miền Nam VN, thêm vào đó phải lo cho gần 1 triệu ngƣời 

di cƣ từ Miền Bắc vào lánh nạn CS, bảo vệ nền độc lập và lo an toàn 

cho đất nƣớc. Ngoài ông không có ngƣời nào tại Á Châu gặp nhiều khó 

khăn trở ngại nhƣ thế, phải gánh chịu một gánh nặng quá gian nan trên 

đƣờng tiến tới Trật Tự Và Công Lý cho dân cho nƣớc.” 
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11- Trong một chƣơng sách của Joseph Buttinger: The Miracle of Việt 

Nam, có đoạn: 

“sự chính trực vô tì vết (untained integrity) với thái độ quyết liệt chối từ 

sự thỏa hiệp với Pháp, và với sự hiểu biết sâu xa khi nhìn vào bản chất 

những kẻ thù của ông, trên chóp đỉnh của lòng dũng cảm ông đã cho cả 

kẻ thù và bạn bè ông nhìn thấy ông xây dựng nền độc lập cho VN và 

đoàn kết chính quyền làm sao cho thật vững mạnh, vì đólà điều đất 

nƣớc của ông cần hơn thực phẩm và bom đạn.” 

Buttinger còn nói thêm: “đó là một phần trong cái vĩ đại của một con 

ngƣời chính trị nhƣ ông Diệm”. 

12- Có lẽ ngƣời hiểu tƣờng tận về TT Diệm không ai hơn là ngƣời cầm 

đầu nhóm cố vấn trong cái “lõi” của chính quyền TT Diệm, Wesley 

Fishel có lần nói: 

“Những kết tội chính quyền độc tài thiếu căn bản vững chắc (lack solid 

substance). Thực tế chính quyền Ngô Đình Diệm không thể nào nới tay 

khi những đe dọa quá ghê gớm khi nhìn chỗ nào cũng thấy tràn ngập 

khắp nơi. Nếu không có những đe dọa của CSBV ngƣời ta có thể nhìn 

thấy nhiều tự do hơn tại Miền Nam VN nhƣ chúng ta có tại Hoa Kỳ. Sự 

thật là phần lớn các giáo phái thù ghét ông, sự đố kỵ ghen ghét của 

ngƣời Pháp lúc nào cũng chờ đợi để tấn công ông tới tấp vào những 

điểm yếu của ông; thêm nữa là những ngƣời Mỹ đóng đô ngay tại 

Sàigon cũng chống ông Diệm.” 

Fishel còn nói thêm:“Tôi còn nhớ rất rõ khi viếng thăm VN vào 1958, 

đã có những viên chức ngoại giao Hoa Kỳ có nhiều lần làm mất uy tín, 

thổi phồng sự thất bại, chế riễu tôn giáo của ông Diệm và gia đình ông, 

họ đã kêu gọi Hoa Kỳ thay đổi chính sách tại VN. Ngay từ lúc ban đầu, 

các viên chức ngoại giao và báo chí háo hức đi tìm kiếm lỗi lầm của 
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ông và của chính quyền của ông; không ai cần biết tới những hậu quả 

sắp tới là cái gì?” 

13- Dƣới mắt của Cựu Ngoại Trƣởng Walter Roberton, ông Diệm 

là:“Một con ngƣời tận tụy, dũng liệt và xoay trở thật tháo vát… trong 

ông, đất nƣớc ông đã tìm đƣợc một lãnh tụ thật xứng đáng với sự chính 

trực liêm khiết của ông đƣợc gần nhƣ toàn dân Miền Nam VN thừa 

nhận. 

Vùng Đông Nam Á đã đƣa đến cho chúng ta một TT Diệm với đức tính 

vĩ đại, và toàn thể thế giới tự do sẽ trở nên phồn vinh thịnh vƣợng hơn, 

khi học từ bài học quyết tâm và sức chịu đựng kiên cƣờng của một 

ngƣời nhƣ ông Diệm.” 

14- Vào năm 1959, R. G. Casey Bộ Trƣởng Úc đã viết rằng: “Những 

ngƣời Mỹ đã lấy những tiêu chuẩn của HK để phê phán là bất công. 

Có hai sự kiện cần phải nhớ bất cứ khi nào muốn chỉ trích chính quyền 

VN. Thứ nhất, Việt Nam Là Tiền Đồn Của Chiến Tranh Lạnh. Chính 

quyền Miền Nam không thể bỏ ngỏ tênh hênh mọi thứ, vì tạo cho 

những kẻ thù khai thác trục lợi. Đó Là Điều Sẽ Trở Thành Nguy Hiểm, 

Chết Ngƣời,Không Chỉ Cho VN, Mà Sẽ Phá Sụp Đổ Những Quyền Lợi 

Chiến Lƣợc Của Thế Giới Tự Do Tại Vùng Đông Nam Á. 

Thứ hai, thực thi dân chủ trên một quốc gia với những quan niệm hoàn 

toàn mới lạ tại đất nƣớc VN, dân chủ cần có thời gian để xây dựng các 

cơ cấu, những truyền thống dân chủ và các tập quán dân chủ cần phải 

đƣợc phát triển từ từ mới có thể ứng dụng những quyền dân chủ, ý thức 

chính trị dân chủ trong đời sống của dân, mà cần thời gian từ từ từng 

bƣớc một để nó ăn sâu và lan rộng trong dân chúng. 

Hoa Kỳ không có đủ lý do chính đáng, chỉ vì một ngày không đƣợc vui 

mà lìa bỏ xa lánh một ngƣời nhƣ ông Diệm là điều không bao giờ có thể 
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chấp nhận đƣợc… trong một quốc gia mà 90% là ngƣời thất học, ông 

Diệm làm đƣợc nhƣ thế là Một Phép Lạ Rồi”. 

15-.... 

16- Trong lúc đó, TNS Mike Manfiel tuyên bố tại Hoa Kỳ về TT Diệm: 

“Vị Cứu Tinh Của Tất Cả Vùng Đông Nam Á” (the savior of all 

Southeast Asia). 

17- Bên cạnh nhận định của Mike Manfiel lànhận định của TNS Jacob 

Javits về TT Diệm:“Thực Sự Là Một Trong Những Vị Anh Hùng Của 

Thế Giới Tự Do” (One of the real heroes of the free world). (trích từ 

Congresstional record, ngày May 13-1957). 

18- … 

19- Tờ báo Time cho rằng: “Một ông Diệm đã bị hành hạ tơi bời mà 

ông vẫn tổ chức bầu cử rất hợp lý và lƣơng thiện… và chiến thắng oanh 

liệt trong các cuộc bầu cử.” Tờ Time đƣa ra giải thích: “ông đã đƣợc 

88% phiếu của dân dồn cho ông, vì sự thật là đất nƣớc VN phồn vinh 

thịnh vƣợng.” 

Tờ Time viết thêm: “Đây là cuộc chiến thắng gấp đôi (double victory) 

trƣớc những đối thủ cộng sản và những ngƣời đối lập không CS. Kết 

quả rực rỡ đến từ “những chƣơng trình cải cách”. Kết quả hiển nhiên đó 

xác minh rằng, Miền Nam VN “Đã Nghiền Nát Uy Danh Của Cách 

Mạng Cộng Sản”, và xã hội Việt Nam đã có đƣợc một lãnh tụ có ý chí 

thật mãnh liệt”(Strong will leader). 

20- ... 

(Nguồn: Website Hồn Nƣớc 31-10-2019) 
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CHƢƠNG 2 

Việt Nam Cộng Hòa Sau Ngày Không Còn Ngô Đình Diệm 

 

Tôi làm việc trong tòa soạn một nhật báo (khuynh hƣớng Ngô Đình 

Diệm) đƣợc ba năm, thì năm 1963,Sài Gòn xảy ra một biến động lớn về 

chính trị. Đó là cuộc đảo chính của quân đội vào  trƣa ngày 01 tháng 11 

năm 1963. Đến ngày hôm sau, 02 tháng 11,1963, phe đảo chính đã sát 

hại Tổng thống Ngô Đình Diệm, ngƣời sáng lập chế độ Cộng Hòa và 

ngƣời em trai của ông là cố vấn Ngô Đình Nhu. Mấy tháng sau, ngƣời 

em út của anh em ông Ngô Đình Diệm là Ngô Đình Cẩn, bị Tòa quân 

sự kết án tử hình. Trƣớc khi bị bắt, ông Cẩn đã xin vào trú trong Sứ 

quán Hoa Kỳ tại Sài Gòn, nhƣng ông Đại Sứ Hoa Kỳ lúc đó là Henri 

Cabot Lodge không chấp thuận. (ông Cẩn bị xử bắn ngày 09-05-

1964).Thế nhƣng, cũng ông Đại sứ Cabot Lodge này, đã cho Thƣợng 

tọa Thích Trí Quang vào trú trong Sứ quán Hoa kỳ khi cuộc đảo chính 

xảy ra vào ngày 01-11-1963. Thích Trí Quang là nhà sƣ cầm đầu phe 

Phật giáo cực đoan, tổ chức những cuộc biểu tình chống chính quyền 

Ngô Đình Diệm, tổ chức cả vụ tự thiêu của Hòa thƣợng Thích Quảng 

Đức, đƣa miền Nam vào những năm tháng xáo trộn cả khi chính quyền 

Ngô Đình Diệm đã sụp đổ.Thích Trí Quang còn một mƣu đồ lớn hơn là 

đƣa Phật giáo lên Quốc giáo. 
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Ngày 23-6-1964, Cabot Lodge tuyên bố từ chức Đại sứ ở Việt Nam. 

Ngày 28-6-1964 ra phi trƣờng để về Mỹ. Trƣớc khi lên máy bay, Lodge 

nói với các ký giả: “Khi từ giã Việt Nam tôi chỉ ân hận có một điều là 

không cứu sống đƣợc ông Diệm.” Một con sói già, lão luyện đầy thủ 

đoạn của ngành ngoại giao Hoa Kỳ giả vờ ngô nghê nói những câu ngô 

nghê, nực cƣời nhƣ vậy, ai tin đƣợc. Nhƣng theo tƣớng Dƣơng Văn 

Minh, trƣớc khi làm cuộc đảo chánh 1-11-1963, Cabot Lodge đã nói với 

Dƣơng Văn Minh: “Nếu để ông Diệm lƣu vong thì bất cứ một đại tá nào 

cũng có thể đảo chánh để đƣa ông Diệm về”.(Lữ Giang: Sđd tr.315) 

 

Mấy tháng sau đảo chính là những xáo trộn, những “va chạm” giữa 

Công giáo và Phật giáo đấu tranh. Ngƣời Công giáo bị ghép vào với 

chính quyền Ngô Đình Diệm. Ngày 24-8-1964, Hội đồng Nhân dân 

Cứu quốc đốt hai giáo xứ Thanh Bồ-Đức Lợi ở Đà Nẵng. Ngày 28-8-

1964, Hội đồng này mở cuộc tấn công trƣờng Nguyễn Bá Tòng và đốt 

báo Xây Dựng của Linh mục Nguyễn Quang Lãm ở Sài Gòn. Trƣớc sự 

lộng hành này, các thanh niên Công giáo thuộc các giáo xứ xung quanh 

Sài Gòn mở cuộc tấn công mạnh mẽ đánh trả lại khiến Hội đồng Nhân 

dân Cứu cuốc bỏ chạy. Thấy tình thế nguy ngập, hai Thƣợng tọa Thích 

Trí Quang và Thích Thiện Minh cũng chạy trốn” (Lữ Giang, Sđd 

tr.329). Trong cuốn Bạch thƣ của Hòa thƣợng Thích Tâm Châu công bố 

ngày 31-12-1993, mà ông Lữ Giang có nói tới thì, chính Thích Tâm 

Châu đã đƣa Thích Trí Quang xuống miền Tây để sang Campuchia. 

Nhƣng khi tình hình lắng xuống thì Thích Trí Quang trở lại Sài Gòn. 

 

Dƣới con mắt của phe Phật giáo cực đoan thì ngƣời Công giáotrở thành 

“kẻ thù” của dân tộc, cần phải loại bỏ! Trong khi đó, giới tƣớng lãnh 

làm cuộc đảo chánh lại tỏ thái độ mị dân, nhƣ nhƣợng bộ phe chống 

Công giáo. Khối Công dân Công giáo ra đời, để đối phótrƣớc tình hình 

xáo trộn và sự lộng hành của Thích Trí Quang và nhóm Phật giáo cực 

đoan miền Trung. Ngày 07-06-1964,“Khối Công dân Công giáo” tổ 

chức một cuộc biểu tình mang tinh thần “biểu dƣơng lực lƣợng” trên 
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đƣờng Nguyễn Huệ, có khoảng 100.000 ngƣời tham gia với mấy biểu 

ngữ: 

 

-Ủng hộ cuộc đấu tranh của Công giáo miền Trung 

-Mị dân là phản dân chủ 

-Lột mặt nạ bọn lợi dụng cách mạng để đàn áp Công giáo 

-Cabot Lodge cút khỏi Việt Nam 

(Một vài sự kiện trên đây, chúng tôi đã viết trong quyển Mệnh Nước Nổi 

Trôi. Tủ sách T.Vấn và Bạn Hữu thực hiện tại Hoa Kỳ năm 2016) 

Chính Phủ Nguyễn Ngọc Thơ Và Cuộc Chỉnh Lý Của Tƣớng Nguyễn 

Khánh 

Những tƣớng lãnh đi đầu trong hàng ngũ đảo chánh, là những kẻ đã làm 

chuyện rồ dại, là những quân cờ trong ván bài chính trị hết sức bẩn thỉu 

của những thế lực đứng sau họ. Làm xong việc, nghĩa là lật đổ chính 

quyền Ngô Đình Diệm, giết chết ba anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình 

Nhu, Ngô Đình Cẩn nhóm tƣớng lãnh nhận đƣợc món tiền thƣởng 40 

ngàn đô la Mỹ, chia nhau.Thật nhục nhã! 

Đó là những đồng tiền máu, tƣơng tự nhƣ 30 đồng bạc Giuda bán Thầy 

của mình cho mấy ngài Kinh sƣ ở đền thờ, hơn 2000 năm trƣớc. Nhƣng 

Giuda đã hối hận và trả lại 30 đồng bạc ấy cho đền thờ. Còn mấy tƣớng 

lãnh kia, không thấy ngƣời nào sám hối! 

Thật đáng tiếc, các tƣớng lãnh là những con ngƣời có một cuộc sống hy 

sinh cho sự sinh tồn của dân tộc, sự an bình cho nhân dân, nhƣng đã 

thiếu chín chắn, không am tƣờng về những âm mƣu thâm độc của ngoại 

bang qua danh nghĩa “đồng minh”, không phân định đƣợc sự thật và 

mƣu đồ của những thế lực thù nghịch với chính quyền Ngô Đình Diệm 

suốt từ những năm 1954 và cả khi ông đạt tới đỉnh vinh quang, đƣa 

miền Nam lên bậc phồn vinh, đứng nhất nhì ở Đông Nam Châu Á. 
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“Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm không đơn giản nhƣ một vụ 

thanh toán chính trị và thoán đoạt quyền hành ở cấp lãnh đạo thƣợng 

tầng quốc gia. 

“Cái chết của ông đã biểu hiện trọn vẹn thân phận của ngƣời dân nhƣợc 

tiểu Á Phi và gần hơn nữa, thân phận của một ngƣời Việt Nam yêu nƣớc 

dù có phạm những lỗi lầm nào vẫn còn giữ đƣợc lòng tự ái quốc gia và 

cả danh dự của dân tộc. Trƣớc hết, cái chết của ông dù cách nào cũng 

chỉ là kết quả của một lòng yêu nƣớc và chỉ không chịu cúi đầu khuất 

phục trƣớc những thế lực ngoại bang, nhằm khuynh đảo đất nƣớc này và 

tạo ra những hoàn cảnh tan rã và mỗi ngày càng thêm tan rã.” (x. Làm 

thế nào để giết một Tổng Thống?” Sài Gòn 1970, Tủ sách Văn Hiến, 

tr.2) của Lƣơng Khải Minh, tức BS Trần Kim Tuyến (1924-1995) và 

Cao Thế Dung,1933-2017. 

“Cái chết của Tổng Thống Ngô Đình Diệm mang theo sự sụp đổ cùa 

chế độ Đệ I Cộng Hoà đồng thời tố cáo luôn bộ mặt thực của một số thƣ 

lại gia nhân. Chính họ đã góp công lật đổ, trƣớc hết vẫn là một thảm 

kịch đó đã kéo dài trên một thế kỷ. Những viên đạn nổ vào đầu Ông 

Diệm chỉ là kết quả của bao nhiêu mâu thuẫn nội bộ của những ƣu điểm 

và nhầm lẫn, của sự phân hoá trong hàng ngũ Quốc Gia, và đồng thời 

cũng là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cƣỡng giữa Mỹ và Việt và hơn 

nữa là sự “thọc gậy bánh xe” của Pháp và gần nữa là Cộng sản. Đối với 

Cộng sản thì Ông Diệm hay ai cũng thế thôi đều là kẻ thù của họ, nếu 

bản chất là quốc gia.  

“Ngƣời quốc gia tiến bộ và thực tâm yêu nƣớc, biết bảo vệ chủ quyền 

thì lại càng trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của cộng sản. Năm 1945-

1946, cộng sản đã không giết Tổng Đốc Hồ Đắc Điềm hay hung thần Vi 

Văn Định, song họ đã phải thanh toán ngay Lê Ninh (lãnh tụ Việt Quốc 

- Dân chúng dạo ấy đã có câu: Việt Quốc Lê Ninh, Việt Minh Trần văn 

Giầu). Một Phan Văn Hùm, Một Tạ Thu Thâu cùng bao nhiêu ngƣời 

quốc gia khác, Cộng sản đã sửa soạn cho Ông Diệm một cái chết theo 
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kỹ thuật đoản kỳ và trƣờng kỳ của họ kể từ năm 1954 khi ông ở hải 

ngoại về nƣớc chấp chánh.” (x. Lƣơng Khải Minh và Cao Thế Dung. 

Sđd, tr 20) 

Ông Nguyễn Văn Lục, trong bài: “Thích Trí Quang: Ông là ai? Một nhà 

tu đạo hạnh hay một kẻ vĩ cuồng tôn giáo?”, đã có nhận xét ngắn về tình 

trạng miền Nam sau khi ông Ngô Đình Diệm không còn. Ông viết: “Ba 

cái đã phá nát miền Nam là: Cộng sản nằm vùng, bọn thiên tả sau trở 

thành lực lƣợng thứ ba và Phật giáo Ấn Quang của ông Thích Trí 

Quang”(x.Nguồn:DCVOnline.net tr.1) 

Thế là rõ, việc lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm từ khởi đầu đã không 

do một động lực từ lòng yêu nƣớc, mà từ nhiều thế lực, trong nƣớc có, 

ngoài nƣớc có. Bởi vậy, sau khi quyền lực nằm trong tay những tƣớng 

lãnh thực hiện cuộc đảo chánh, tình hình chính trị không yên tĩnh. 

“Ba tháng saukhi Tổng thống Ngô Đình Diệm bị lật đổ, Tƣớng Nguyễn 

Khánh lại làm đảo chánh và mệnh danh là “chỉnh lý” vào ngày 

30.1.1964 và“Hội đồng Quân nhân Cách mạng” ra quyết định chấm dứt 

nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Hội Đồng thành lập ngày 

1.11.1963.Tƣớng Nguyễn Khánh ra thông cáo giải thích lý do của cuộc 

chỉnh lý là vì “Từ 3 tháng nay, tình hình suy sụp về mọi mặt, chính 

quyền tỏ ra bất lực và phản cách mạng, một số ngƣời chạy theo thực 

dân và cộng sản do đó một lần nữa Quân Đội phải đứng lên can 

thiệp”.Các tƣớng Kim, Xuân, Đôn, Đính bị giam giữ. Thủ Tƣớng 

Nguyễn Ngọc Thơ, bị bắt đem vào Bộ Tổng Tham Mƣu và do chỉ thị 

của Thiếu Tƣớng Dƣơng Văn Đức, Đại uý Chi Khu rút giây lƣng ra trói 

tay ông lại và dẫn đi ở sân cờ Bộ Tổng Tham Mƣu. Thật là “bức tranh 

vân cẩu vẽ ngƣời lao đao”. Sau đó, ông Thơ đƣợc phóng thích và xin từ 

chức cùng với toàn thể Nội Các của ông (x. Lƣơng Khải Minh và Cao 

Thế Dung, Sđd. tr.231) 
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Ông Nguyễn Ngọc Thơ (1908-1976) nguyên là Phó Tổng Thống thời 

Ngô Đình Diệm đƣợc Hội đồng Quân nhân Cách mạng mờilàm Thủ 

Tƣớng lâm thời (ngày 4.1.1963).Theo Lƣơng Khải Minh và Cao Thế 

Dung trong cuốn sách nêu trên, thì việc ông Nguyễn Ngọc Thơ đƣợc 

mời tham gia Chính phủ mới, có bốn điều thuận lợi: 

Dù không đƣợc lòng ai, dù bị mang tiếng đã làm sống lại một chế độ 

“Diệm không Diệm”, song sự lựa chọn ông Thơ có nhiều cái hợp lý: 

1-Ông Thơ là bạn tri kỷ của tƣớng Dƣơng Văn Minh 

2-Ông Thơ đã quen việc trong suốt 9 năm của chế độ cũ 

3-Ông Thơ trƣớc sau vẫn là Đốc Phủ Sứ với tất cả cái nghĩa của giới 

này trƣớc năm 1945. Ông Thơ dầu sao vẫn là một địa chủ nên ngƣời Mỹ 

có đủ yếu tố để tin tƣởng vào lập trƣờng địa chủ của ông. 

4-Ông Thơ tuy làm quan lại thời Pháp, nguyên Bí thƣ Toàn Quyền 

Decoux nhƣng ông Thơ không phải là mẫu ngƣời đƣợc Pháp đào tạo, từ 

truyền thống văn hoá Pháp nhƣ Ngô Đình Nhu hay kỹ sƣ Trần Văn Văn 

v.v…, điều mà ngƣời Mỹ rất ngại. (x. Lƣơng Khải Minh và Cao Thế 

Dung, Sđd, tr.13) 

Tuy nhiên quan điểm của phía chống chính quyền Ngô Đình Diệm (có 

thể nói là cực đoan mà Giáo sƣ Lý Chánh Trung, tiêu biểu cho thành 

phần trí thức “tiên bộ” Sài Gòn) thì lập luận khác với hai tác giả trên 

đây. Ông Lý Chánh Trung viết: 

“Riêng đối với Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng và chính phủ Nguyễn 

Ngọc Thơ lúc bấy giờ, vì chủ trƣơng “Cách mạng ôn hòa”, vì khoan 

dung quá đáng cho thành phần Cần Lao và nhân sự chế độ cũ nên đã 

phạm phải những lỗi lầm vô cùng trầm trọng sau này. 
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Lỗi lầm thứ nhất: Nguyễn Ngọc Thơ, một vị Thủ tƣớng có quá trình là 

một cựu Đốc Phủ Sứ, cựu Bí thƣ Toàn Quyền Decoux, từng hợp tác 

chặt chẽ với ngƣời Pháp và là cựu Phó Tổng thống của chế độ Ngô Đình 

Diệm. Trong Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ lại có đến sáu vị Bộ trƣởng 

thuộc chế độ Diệm, thì trƣớc mắt quốc dân và quốc tế, Tân chế độ gọi là 

Cách mạng chỉ là một chế độ Ngô Đình Diệm tái sinh. 

Lỗi lầm thứ hai là việc thành lập Hội đồng Nhân sĩ, là một việc rất thích 

hợp với hoàn cảnh đất nƣớc lúc bấy giờ. Sự kiện Hội đồng Nhân sĩ giữ 

nhiệm vụ và có quyền hạn của một cơ quan lập pháp tạm thời trong lúc 

chờ đợi Hiến pháp và Quốc hội đã làm cho quốc dân thoả mãn. Ngoài ra 

nó còn đóng vai đối lập với chính quyền. Khốn nỗi, phần vì bị thúc bách 

bởi tình thế, phần vì thiếu chuẩn bị, nên các tƣớng lãnh đã không biết 

lựa chọn nhân sĩ cho xứng đáng với nhu cầu và điều kiện của tình hình 

lúc đó. Tuy họ đã biết mời một số nhân vật tên tuổi (…), nhƣng họ đã 

bỏ sót một số nhân sĩ lão thành tiếng tăm (…), bỏ sót các lãnh tụ đảng 

phái tên tuổi (…). Họ không mời những “hiền tài” của đất nƣớc, mà lại 

mời một số nhân vật chỉ là cộng sự viên cũ của họ. Tệ hại hơn nữa, họ 

lại mời một số cựu “Cần Lao” mà tiêu biểu là ông Trần Trung Dung, 

cháu rể nhà Ngô. 

Lỗi lầm thứ ba là Hội đồng Quân nhân Cách mạng đã không gấp rút 

thay thế các giám đốc cơ quan trung ƣơng hoặc các cấp bộ địa phƣơng 

mà vẫn giữ lại số nhân viên và chức quyền cũ, trong đó đa số là thành 

phần Cần Lao Công Giáo. 

Để tiện cho việc tra cứu và tìm hiểu về Lý Chánh Trung, chúng tôi trộm 

nghĩ cũng nên nêu ra đây một vài chi tiết về ông, một vị giáo sƣ có 

tiếng nói và ảnh hƣởng đến thành phần trẻ, đặc biệt sinh viên Sài Gòn. 

Ông Lý Chánh Trung (1928-2016), mà giới báo chí và một số ngƣời am 

hiểu thời sự ở Sài Gòn trƣớc ngày 30-4-1975, coi ông là ngƣời thuộc 

“thành phần thứ ba”.Nhƣng nhƣ ông Nguyễn Văn Lục đã nói và đƣợc 
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ghi lại trên đây thì, một trong ba cái đã phá nát miền Nam là bọn thiên 

tả sau trở thành lực lƣợng thứ ba. 

Ông Lý Chánh Trung sinh tại Trà Vinh. Vào đạo Công giáo khoảng 

năm 1949. Năm 1950, ông sang Bỉ học tại Đại học Louvain, một đại 

học Công giáo. Năm 1956, mới lấy xong Cử nhân Tâm lý học và Cử 

nhân Chính trị học, ông về nƣớc. Sau đó làm Giám đốc Nha Trung học 

Công lập, rồi Đổng lý Văn phòng Bộ Quốc gia Giáo dục. Ông đƣợc mời 

dạy triết học tại các Viện Đại học Huế và Đà Lạt. Sau năm 1975, Lý 

Chánh Trung là Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ƣơng Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

Thành phố Hồ Chí Minh và Đại biểu Quốc hội ba khoá VI, VII, 

VIII(Wikipedia) 

Trong cuốn Công giáo miền Nam Việt Nam sau 30-4-75 của chúng tôi 

(ký tên Nguyễn An Tôn), phổ biến tại Hoa Kỳ năm 1988 do Cơ sở Dân 

Chúa xuất bản, chúng tôi đã có nhận định về Giáo sƣ Lý Chánh Trung, 

từ trang 123 đến hết trang 133, nên ở đây chúng tôi chỉ đề cập đến cuốn 

Ba năm xáo trộn của ông (phổ biến năm 1967),về sau, quyển này đƣợc 

đƣa vào trong quyển Việt Nam máu lửa quê hƣơng tôi, của Đỗ Mậu, 

Chƣơng XVIII. Những trích dẫn trong Ba năm xáo trộnở đây đềutừ 

trong quyển của Đỗ Mậu, tải đăng trên Internet: 

(http://sachhiem.net/HOANHLINH/VNML.18.php),sách trên mạng 

không ghi số trang của Ba năm xáo trộn, nên những trích dẫn từ sách 

này, ngƣời viết để trong ngoặc kép). 

Cuộc chỉnh lý ngày 30-1-1964 của tƣớng Nguyễn Khánh, giáo sƣ Lý 

Chánh Trung viết: 

“ Còn đối với Công giáo, tuy mang nặng mối thâm thù với các tƣớng 

lãnh đã lật đổ chế độ Diệm nhƣng cuộc chỉnh lý của tƣớng Khánh đã 

làm họ thỏa mãn rất nhiều vì họ cho rằng cái hào quang của cuộc Cách 

mạng 1-11-63 đã bị sứt mẻ, cái huyền thoại “ngƣời hùng” của tƣớng 

Dƣơng Văn Minh đã bị đổ vỡ... Vả lại, các ông Cao Văn Viên, Albert 

Cao, Đặng Văn Quang, Dƣơng Ngọc Lắm, Ngô Du... những phần tử 

http://sachhiem.net/HOANHLINH/VNML.18.php
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trung thành với ông Diệm, vẫn đƣợc trọng dụng và việc Thiếu tá 

Nguyễn Văn Nhung (ngƣời hạ sát ông Diệm) bị giết tại trại Nhảy Dù 

của Cao Văn Viên cũng đã là yếu tố làm thỏa mãn khối Công giáo”. 

Một chỗ khác, vẫn với cuộc chỉnh lý của tƣớng Khánh, ông Lý Chánh Trung 

lại viết: 

“Về phía Công giáo, tuy đã thỏa mãn với cuộc chỉnh lý nhƣng vẫn căm 

thù Phật giáo mà họ cho là nguyên nhân của cuộc lật đổ chế độ Diệm. 

Đã thế, những vụ án tử hình ông Ngô Đình Cẩn, Phan Quang Đông, 

những bản án khổ sai dành cho một số cán bộ Cần Lao, cuộc triển lãm 

tội ác nhà Ngô, những lời đả kích nặng nề chế độ Diệm đăng đầy trên 

các báo cũng nhƣ những khẩu hiệu “Bài trừ Cần Lao” của sinh viên 

cũng làm cho khối Công giáo đang mang đầy mặc cảm phạm tội trở nên 

xúc động, căm tức hơn. Một số họ đạo tại Huế đã có những cuộc biểu 

tình “đả đảo cách mạng” đến nỗi tòa Tổng giám mục Sài Gòn đã phải ra 

thông cáo minh định lập trƣờng chung của Giáo hội Công giáo. 

 “Ngày 23-5-1964, Tòa Tổng giám mục Sài Gòn, qua thái độ ôn hòa của 

Giám mục Nguyễn Văn Bình, đã ra thông cáo: “Không ra lệnh tổ chức 

biểu tình mà cũng không chấp nhận một cuộc biểu tình nào, giáo dân 

cần tránh biểu tình nhân ngày Phật đản”. Nhƣng rồi có lẽ vì bị áp lực 

của khối Công giáo di cƣ nên ngày hôm sau, Giám mục Nguyễn Văn 

Bình lại phải ra thông cáo thứ hai: “Chỉ khuyên tránh biểu tình trong 

ngày Phật đản mà thôi, còn thì giáo dân đƣợc tự do phát biểu quan niệm 

chính trị của mình theo thể thức nào cho là hợp lý nhất”. 

“Đối với những phần tử Công giáo quá khích, thông cáo thứ hai của 

Tòa Tổng giám mục không những đã đƣợc diễn dịch nhƣ một sự 

khuyến khích mà còn là một hiệu lệnh. Ngày 7 tháng 6 năm 1964, 29 họ 

đạo Hố Nai và vùng phụ cận Sài Gòn cùng hàng vạn giáo dân Đô thành 

đã biểu tình tại công trƣờng Lam Sơn với các biểu ngữ nhƣ “Lột mặt nạ 

bọn lợi dụng cách mạng để đàn áp Công giáo”, “Mị dân là phản bội dân 

chủ”, “Ủng hộ cuộc tranh đấu của Công giáo miền Trung”. Và ngày 15-
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6-64, tại Huế, hàng ngàn giáo dân xuống đƣờng biểu tình với cùng một 

lập luận nhƣ cuộc biểu tình của giáo dân tại Sài Gòn.” 

Còn một biểu ngữ trong cuộc biểu tình tại Sài Gòn mà giáo sƣ Lý 

Chánh Trung “quên” hoặc ông không muốn ghi vào sách của ông. Biểu 

ngữ đó là: 

“Cabot Lodge cút đi!” 

Phải, Cabot Lodge là “đại ân nhân” của những kẻ căm thù Ngô Đình 

Diệm, căm thù “khối Công giáo di cƣ”, thì làm sao có thể trở thành mục 

tiêu cho bất cứ cuộc biểu tình nào, làm sao Cabot Lodge có thể “bị” 

ngƣời khác đuổi đi, “cút đi”. Nhục nhã lắm. Đƣờng đƣờng là một Đại 

diện của Đại cƣờng Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ mà bị một đám biểu tình 

đòi đuổi về nƣớc thì làm sao đƣa sự việc này vào sách của mình! Còn 

nhóm chữ“Khối Công giáo di cƣ” và “mặc cảm tội lỗi”, mà ông Lý 

Chánh Trung đã dùng,ngƣời viếtdùng chữ nghiêng, để nhấn mạnh đến 

thái độ đố kị, phân biệt, bất minh và thù nghịch của ông đối với ngƣời 

Công giáo! 

Và việc tƣớng Nguyễn Khánh lập chính phủ,ông Lý Chánh Trung nhận 

thấy rằng: “Nhìn thành phần dân sự (trong chính phủ, Nv) mà đại đa số 

là những chuyên viên hoặc những ngƣời có quá trình đấu tranh khả tín, 

ta thấy chính phủ Nguyễn Khánh quả đã tập họp đƣợc một “ê-kíp” có 

khả năng trên mặt điều hành quốc gia cũng nhƣ có tính cách tiêu biểu 

cho sự đoàn kết dân tộc. Một điểm cần lƣu ý là dù đã ba tháng trôi qua, 

nhƣng hình ảnh của những “ngƣời hùng Cách mạng” và đặc biệt của 

tƣớng Dƣơng Văn Minh, vẫn là những hình ảnh hùng tráng mà quần 

chúng giữ rất nhiều cảm tình, thế mà cuộc chỉnh lý của tƣớng Nguyễn 

Khánh cũng không gặp một phản ứng bất lợi nào cả”. Nhƣ thế cũng có 

nghĩa ông Dƣơng Văn Minh đã bị “thất sủng” trƣớc những viên chức 

của chính quyền Mỹ chống Ngô Đình Diệm. Mặt khác, mới chỉ có 3 

tháng sau ngày triệt hạ Ngô Đình Diệm mà nhóm tƣớng tá thuộc phe 

“ngƣời hùng” Dƣơng Văn Minh bị “trói tay trói chân”, đã chứng tỏ 

Dƣơng Văn Minh và bộ hạ của ông ta, cờ ở trong tay mà cũng không 
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biết dùng. Bất lực đến thế mà ông Lý Chánh Trung cũng viết đƣợc 

những lời khen gƣợng ép và rỗng tuếch! 

Rồi ông viết:  

“Lẽ dĩ nhiên, ngoại trừ khối Công Giáo Cần Lao đang mong chờ và 

đóng góp cho mọi xáo trộn để họ có thể hể hả với mối căm thù về việc 

quân đội đã lật đổ ông Diệm, những thành phần còn lại của nhân dân 

đều, ở một mặt nào đó, đồng ý với sự thay đổi chính phủ này.” 

Với nhận định này, ông Lý Chánh Trung đã viết với một tâm trạng vội 

vã và đầy cảm tính! Ông đã muốn đặt “khối Công giáo Cần Lao” cũng 

nhƣ “Khối Công giáo di cƣ” đối kháng với “Phật giáo”. Ông muốn 

những thế lực của hai tôn giáo lớn này“đối đầu” với nhau vàvới “những 

thành phần còn lại của nhân dân”! Ông chủ trƣơng loại trừ một thành 

phần công giáo?! Ông là một giáo sƣ triết học mà không hiểu gì về lịch 

sử của đạo Công giáo!Rất tiếc cho ông. Trƣớc và sau năm 1975, ông Lý 

Chánh Trung là hai con ngƣời hoàn toàn khác. Ông không nói tiếng nói 

văn hóa của chính ông, mà là tiếng nói của chính trịhận thù.Thời miền 

nam còn có mặt của lính Mỹ và đồng minh, ông viết cuốn “Tìm Về Dân 

Tộc” (Sài Gòn 1967). Nhƣng hình ảnh dân tộc Việt Nam trong tác phẩm 

này là một hình ảnh của nền văn hóa nông nghiệp, có cây đa giếng nƣớc 

trong làng, có tình làng nghĩa xóm, phát sinh từ ngàn năm trƣớc. Còn 

dân tộc hôm nay, kể từ khi Việt Minh cƣớp chính quyền năm 1945, 

cũng đã biến mất trong nền giáo dục từ mầm non đến đại học tại miền 

Bắc từ sau năm 1954! 

Về nhƣ̃ng hoaṭ đôṇg của sinh viên, giáo sƣ Lý Chánh Trung viết : 

"Còn về phía sinh viên thì cho đến giữa năm 1964 chỉ mới có những 

đám biểu tình nhỏ, đòi hỏi những quyền lợi liên hệ đến vấn đề giáo dục 

hơn là chính trị, và cơ cấu tổ chức của các định chế lãnh đạo của sinh 

viên chỉ mới trong giai đoạn phôi thai nên chƣa vận động đƣợc những 

cuộc biểu dƣơng rầm rộ nào cả". 
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Nhƣng thực tế cho thấy giáo sƣ Lý Chánh Trung nhận xét sai lệch bởi 

chính những sự kiện, những hành động chống đối chính quyền Ngô 

Đình Diệm của Phật giáo từ lúc phát động phong trào chống đối. Lực 

lƣợng tranh đấu này và cả sau khi ông Diệm đã bị thảm sát là ai? Họ 

chính là lực lƣợng sinh viên học sinh. 

Ông Lý Chánh Trung viết tiếp: 

“Ngày 26, nhiều tin phá chùa và phá nhà thờ đƣợc đồn đãi khắp Thủ 

đô, Phật tử đổ xô đến canh gác Viện Hóa Đạo và tƣợng Quách Thị 

Trang, còn các khu Công giáo cũng sôi động chuẩn bị dao, búa, gậy 

gộc. 

“Trong lúc đó thì tại Đà Nẵng, một đoàn biểu tình của Phật giáo khi 

kéo qua trƣớc một trại quân Mỹ, và khi nghe tiếng súng của lính Mỹ 

bắn chỉ thiên, đã hoảng hốt chạy tràn vào xóm Thanh Bồ gần đó, lực 

lƣợng tự vệ Công giáo tƣởng bị tấn công nên đối phó lại và sinh ra ẩu 

đả. Hai bên chết 11 ngƣời và bị thƣơng 42 ngƣời”. 

Chúng tôi không nghĩ những gì giáo sƣ Lý Chánh Trung viết về sinh 

viên (hiểu là sinh viên Phật giáo rất hiền lành, còn công giáo thì dữ 

dằn, toàn dao và gậy gộc!) và đoàn biểu tình của Phật giáo chạy vào 

giáo xứ (không phải xóm) Thanh Bồ vì “hoảng hốt”, là sự thật. Thật sự 

là đoàn biểu tình của Phật giáo đã tràn vào hai giáo xứ là Thanh Bồ - 

Đức Lợi và đốt phá. Giáo sƣ Trung bảo “đoàn biểu tình của Phật giáo 

khi kéo qua trƣớc một trại quân Mỹ, và khi nghe tiếng súng của lính 

Mỹ bắn chỉ thiên, đã hoảng hốt chạy vào xóm Thanh Bồ gần đó…” 

Chúng tôi tự hỏi, đoàn biểu tình kéo quân đi đâu mà phải qua “trại 

quân Mỹ” ? Tất nhiên đoản biểu tình phải biết rõ mục tiêu mà họ 

muốn đến. Một chi tiết sai khác là ông Trung nói “trại quân Mỹ”, thật 

ra không phải trại quân Mỹ, mà chỉ là một cao ốc ngƣời Mỹ thuê để ở. 

Có lẽ khi viết về sự kiện này, ông Trung đã nghe nói từ hàng ngũ 

những ngƣời cầm đầu đoàn biểu tình,tức là Lực lƣợng Phật giáo Cứu 

quốc, “đồng minh” của ông. 
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Cuộc Hành Quân Đảo Chánh Tƣớng Nguyễn Khánh, Ngày 19.02.1965 

 

Sau ngày chỉnh lý (30-1-1964), chính quyền nằm gọn trong tay Tƣớng 

Khánh. Ông cầm đầu “Hôị đồng Quân đôị Cách maṇg” . Ngày 8-2-

1964 ông tƣ ̣phong Thủ tƣớng chính phủ , rồi cho ra Hiến chƣơng 

Vũng Tàu, gọi là Vũng Tàu vì bản Hiến chƣơng  này đƣợc công bố tại 

Vũng Tàu, để thay thế Hiến pháp cũ . "Hôị đồng Quân đôị Cách maṇg" 

biến thành “Thƣơṇg Hôị đồng Quốc gia” ông Phan Khắc Sƣ̉u làm Chủ 

tịch (sau trở thành Quốc Trƣởng), ông Trần Văn Hƣơng làm Thủ tƣớng 

Chính phủ, nhƣng quyền hành vâñ trong tay Nguyêñ Khánh . Ngày 20-

12-1964, ông Khánh giải tán Thƣơṇg Hôị đồng Quốc gia , và ngày 27-

1-1965, giải tán luôn chính phủ Trần Văn Hƣơng để lập chính phủ mới 

do ông Phan Huy Quát đƣ́ng đầu . Ba hôm sau, ngày 19-2-1965, Chính 

phủ Phan Huy Quát lại bị lật đổ do cu ộc đảo chánh của thiếu tƣớng 

Lâm Văn Phát và đại tá Phạm Ngọc Thảo. Nguyễn Khánh bị loại khỏi 

chính trƣờng và cặp Trung tƣớng Nguyễn Văn Thiệu và Thiếu tƣớng 

Nguyễn Cao Kỳ lên vị trí lãnh đạo quốc gia.“Từ đầu năm sau (1966), 

số lƣợng quân Mỹ tăng dần ở Việt Nam từ 181.000 (ngày 1-1-1966) 

đến 542.000 (ngày 15-5-1969). Vào ngày này hơn nửa triệu quân Mỹ 

tại Việt Nam là con số cao nhất"(Theo Lm Trần Phúc Long trong cuốn 

"25 năm Giáo phận Việt Nam 1975-2000" Tâp̣ V tr.116). 

 

Thực ra, theo chỗ chúng tôi biết, cuộc đảo chánh truất phế tƣớng 

Nguyễn Khánh có một tên gọi chính xác. Đó là “Cuôc̣ Hành Quân 

Nguyêñ Huê "̣. Ngoài tƣớng Phát và đại tá Thảo, cuộc hành quân này 

còn phối hợp với một lực lƣợng chính trị đƣợc thành lập do ông 

Nguyễn Bảo Kiếm đứng đầu, theo nhu cầu của tình thế sau ngày chính 

quyền Tổng thống Ngô Đình Diệm không còn nữa. Đó là “Lực lƣợng 

Bảo vệ Quốc gia”, không phải là “Lực lƣợng Bảo vệ Dân tộc” nhƣ 

giáo sƣ Lý Chánh Trung viết trong cuốn Ba năm xáo trộn (1967). Ông 

viết về sự kiện này chỉ có ít dòng, nhƣ thể chỉ để chống đối và kết án 

Công giáo và Cần Lao, coi họ là những thành phần đã gây ra xáo trộn 

từ các sự kiện mang tính chính trị. 
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Ông Lý Chánh Trung viết: 

“Ngày 19-2-65, Đại tá Phạm Ngọc Thảo (Công giáo) kéo một lực 

lƣợng Bộ binh và chiến xa về Sài Gòn chiếm đóng trại Lê Văn Duyệt, 

đài phát thanh và bến Bạch Đằng. 

“Theo tin đài phát thanh buổi chiều thì một số đoàn thể thuộc Lực 

lƣợng Bảo vệ Dân tộc (đúng ra là Lực lƣợng Bảo vệ Quốc gia, Nv) 

(Công giáo) nổi dậy chống tƣớng Nguyễn Khánh để thành lập một 

chính quyền dân sự. 

“Tại Huế, Lực lƣợng sinh viên học sinh lên án Lực lƣợng Bảo vệ Dân 

tộc (Lực lƣợng Bảo vệ Quốc gia) và những “Phần tử Cần Lao” trong 

cuộc nổi dậy của Đại tá  Phạm Ngọc Thảo.” 

Với cuộc “Hành quân Nguyễn Huệ” của bộ ba là Đại tá Phạm Ngọc 

Thảo, Tƣớng Lâm Văn Phát và ông Nguyễn Bảo Kiếm. Cuộc “Hành 

quân” xảy ra rất “êm ả”, không gây xáo trộn cũng nhƣ chết chóc cho bất 

cứ một ngƣời nào, từ ngƣời lính cho đến dân thƣờng. Bởi vì lực lƣợng 

của cuộc “Hành quân” vừa mới “ra quân” đã làm chủ tình hình. Nhƣng 

ngƣời Mỹ, qua viên đại sứ của họ ở Sài Gòn, đã trực tiếp can thiệp qua 

cuộc họp với nhóm lãnh đạo cuộc “Hành quân” ngay trong tối ngày 19-

2-1965. Vì mục đích chính của cuộc “hành quân” là loại trừ tƣớng 

Nguyễn Khánh, lúc bấy giờ dƣ luận gọi ông là “lộng tƣớng”.  

Chúng tôi xin trích dẫn một đoạn về việc này trong cuốn sách chúng tôi 

viết: Mệnh Nƣớc Nổi Trôi, Phần Hai, 2016, trang 337: 

“Sau ngày 30-1-1964, ngày Nguyễn Khánh “chỉnh lý”, cƣớp quyền, 

truất phế các tƣớng lĩnh chủ chốt của đảo chỉnh Ngô Đình Diệm, là 

Dƣơng Văn Minh, Trần Văn Đôn, Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân, mấy 

ông này còn đau đớn hơn nữa, bất lực hoàn toàn. Ngày 16-8-1964, 

Nguyễn Khánh ban hành Hiến chƣơng Vũng Tàu, theo đó, ông là Chủ 

tịch Hội đồng Quân nhân Cách Mạng kiêm Quốc trƣởng, kiêm Thủ 

tƣớng của VNCH, kiêm Tổng tƣ lệnh, kiêm Tổng tham mƣu trƣởng 
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QLVNCH. Với uy quyền tuyệt đỉnh nhƣ vậy, Nguyễn Khánh tuyên bố: 

“Quân đội là cha Quốc gia”! Ông còn là ngƣời đƣa quân Mỹ vào Việt 

Nam tham chiến, khiến ông bị chống đối.Vì vậy, không có ngày đảo 

chính 19/2/1965, thì chƣa có việc Nguyễn Khánh ra đi. Vậy hãy trả về 

cho lịch sử những gì thuộc về lịch sử.” 

Mặc dù cuộc “Hành quân Nguyễn Huệ” bị ngƣời Mỹ lúc bấy giờ là Đại 

tƣớng Maxwell D. Taylor can thiệp và ông đã buộc tƣớng Khánh phải 

ra khỏi Việt Nam, nên mục đích cuộc “hành quân” này kể nhƣ đã đạt 

đƣợc. Nhƣng, qua một ngƣời anh em chúng tôi bên cánh chính trị của 

Nguyễn Bảo Kiếm cũng có mặt trong cuộc hop mặt tối hôm 19-2-1965, 

cho biết rằng, phía “hành quân” đã đề nghị tƣớng Nguyễn Văn Thiệu 

thay tƣớng Khánh và việc này đã đƣợc toàn thể những vị tƣớng nêu trên 

chấp thuận (Về sự kiện này, xin xem cuốn: Mệnh Nƣớc Nổi Trôi của 

Khải Triều), Tủ sách T.Vấn & Bạn Hữu (Hoa Kỳ) thực hiện, 2016, 

tr.337). Kết quả là cặp Tƣớng Nguyễn Văn Thiệu-Nguyễn Cao Kỳ lên 

nắm quyền. Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia ra đời, Chủ tịch là Trung tƣớng 

Nguyễn Văn Thiệu. Sau đó, ngày 19-6-1965, nội các chiến tranh ra đời, 

Tƣớng Nguyễn Cao Kỳ làm Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ƣơng 

(Thủ tƣớng). Kể từ đó, những xáo trộn chính trị trong chính trƣờng 

miền Nam Việt Nam từ sau ngày chính quyền của Tổng thống Ngô 

Đình Diệm bị lật đổ, giữa những thế lực, phe nhóm có thể nói là đã 

chấm dứt. 

 

Cuộc Thánh Chiến Thứ Hai Của Thích Trí Quang Chống Công Giáo  

Nhƣng không, thành phần Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia và Ủy ban Hành 

pháp Trung ƣơng hầu nhƣ không có ngƣời của Thƣợng tọa Thích Trí 

Quang, chủ soái của nhóm Phật giáo cực đoan đấu tranh tại miền Trung. 

Vì vậy, Thích Trí Quang lúc đó đang ở trong Sài Gòn đã trở ra Huế. 

Ông ta bắt đầu một cuộc đấu tranh khác. Ông Lữ Giang, năm 1964 đã 

gọi đây là một cuộc thánh chiến. Cuộc thánh chiến thứ nhất là lật đổ 
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chính quyền Ngô Đình Diệm. Cuộc thánh chiến thứ hai là diệt các tàn 

dƣ Cần Lao Công giáo. Ông viết: 

“Mục tiêu chiến thuật mới đó là “diệt dƣ đảng Cần Lao”…“Các dƣ 

đảng Cần Lao” phải rời khỏi các chức vụ và các vị trí then chốt trong 

chính quyền”. Dƣ đảng Cần Lao ở đây đƣợc hiểu là những ngƣời theo 

Thiên Chúa giáo và khi nói “diệt dƣ đảng Cần Lao” thì phải hiểu là diệt 

Thiên Chúa giáo và các tổ chức, các phần tử  chống hay không đồng 

quan điểm vàchủ trƣơng của ông và nhóm Phật giáo cực đoan miền 

Trung”. Về sau, các khẩu hiệu của nhóm Phật giáo cực đoan miền 

Trung đã ghi rõ “diệt dƣ đảng Cần Lao Thiên Chúa giáo”. Phải diệt 

xong Công giáo và các đảng phái quốc gia chống Cộng mới có thể cƣớp 

chính quyền, vì đây là hai đối thủ có thể ngăn cản hoặc phá vỡ kế hoạch 

tiến công của ông. Vì thế, mới ra quân, ông và Võ Đình Cƣờng đã chỉ 

thị cho Hội dồng Nhân dân Cứu quốc chĩa mũi dùi thẳng vào Công giáo 

và các đảng phái quốc gia”(Theo Lữ Giang trong cuốn: Những bí ẩn 

đằng sau các cuộc Thánh chiến tại Việt Nam,California,1994 tr.327) 

Theo tài liệu của CIA gởi về Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 1 tháng Tƣ, 1964, 

James McAllister viết về Thƣợng tọa Thích Trí Quang: 

“Ông ta là một ngƣời bị chính trị hóa cao độ, một ngƣời nhìn hầu hết 

mọi sự kiện ở Việt Nam qua lăng kính của một xung đột căn bản là tôn 

giáo giữa Phật giáo và Thiên Chúa giáo. Trí Quang nói, “Ngay cả 

ngƣời Thiên Chúa giáo tốt đối với ngƣời dân cũng đã phạm lỗi hai 

lần”. 

Ông Nguyễn Văn Lục giải thích  ý nghĩa câu nhận xét của Thích Trí 

Quang nhƣ sau:  

“Ý của của ông là “ngay cả những ngƣời công giáo cho dù họ là ngƣời 

tốt đi nữa thì họ cũng phạm hai tội. Tội thứ nhất đã là ngƣời công giáo 

thì theo Tây thực dân và bán nƣớc. Tội thứ hai là đã là công giáo thì họ 

là thứ Cần Lao Thiên Chúa giáo” (x. bài: Thích Trí Quang: ông là ai? 

Một nhà tu đạo hạnh hay một kẻ vĩ cuồng tôn giáo ?” Nguồn: 

DCVOnline.net tr.1) 
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Sau đó, ông Nguyễn Văn Lục đã nói đến giai đoạn đầu của cuộc “thánh 

chiến” này: 

Thoạt đầu, nhóm của TT Trí Quang cho thành lập Hội Đồng Nhân dân 

cứu Quốc. Hội đồng này nhằm điều hành toàn thể khối Phật tử miền 

Trung, đồng thời gián tiếp nhƣ một thứ tòa án xét xử các nhóm Cần Lao 

Thiên Chúa giáo. Hội đồng cũng lãnh đạo các cuộc biểu tình, các cuộc 

xuống đƣờng gây biến động ở miền Trung. Hội đồng cũng cho ra tờ 

Lập Trƣờng, cơ quan ngôn luận chính thức của Phong trào Nhân dân 

Cứu Quốc do Tôn Thất Hanh, chủ nhiệm, Lê Tuyên, chủ bút, Cao Huy 

Thuần, Tổng thƣ ký. Quản lý: Nguyễn Thị Trang. Tòa soạn đặt tại 17-B 

Lý Thƣờng Kiệt- Huế. Hộp thƣ: 54, Điện thoại: 028.(x.Nguyễn Văn Lục 

bđd, tr.1) 

Một trong những tác giả viết về cuộc biến động miền Trung, khởi phát 

từ đầu tháng 2-1964, tức sau cuộc chỉnh lý của tƣớng Nguyễn Khánh, 

cho đến khi kết thúc vào cuối tháng 6-1966, chúng tôi thấy có ông Liên 

Thành, cấp bậc của ông là Thiếu tá, nguyên chỉ huy trƣởng Bộ Chỉ huy 

Cảnh sát Quốc gia Thừa Thiên-Huế thời VNCH. Cuốn sách của ông: 

Biến động miền Trung, 2008, là một tác phẩm hiện thực, cụ thể vừa 

mang tính lịch sử vừa có tính chiến đấu của chính tác giả là chứng nhân.  

Sách đƣợc tải đăng trên trang mạng Quê Hƣơng Ngày Mai, ngày 18-8-

2011. 

Những đoạn trích dẫn dƣới đây là từ cuốn Biến Động Miền Trung của 

tác giả Liên Thành. Theo ông, mục đích cuộc đấu tranh lần này của 

Thƣợng Tọa Thích Trí Quang là “để nắm lại quyền chủ động kiểm soát 

và sắp đặt nhân sự từ Chính phủ Trung ƣơng đến địa phƣơng” mà Thích 

Trí Quang đã dần dần “mất đi sau ngày 1-11-1963 và sau các cuộc 

chỉnh lý, đảo chánh, của tƣớng lãnh tại Sài Gòn”. Trong trí ông Liên 

Thành, “Hình ảnh một Trí Quang trong cuộc “cách mạng 1963” đối với 

các tƣớng lãnh trẻ và quần chúng miền Nam đã mờ nhạt và nhƣ vậy 

ngôi “quốc phụ” của y khó đứng vững.  
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Ông Liên Thành cho biết những thành phần tham gia cuộc đấu tranh, 

gồm có: 

“Một nửa quân số của Sƣ Đoàn I BB, các đơn vị Địa Phƣơng Quân, 

Nghĩa Quân các quận, buông súng trở về thành phố, tham gia cuộc nổi 

loạn chống Thiệu, Kỳ và chính phủ Trung Ƣơng. Nhóm Quân nhân 

Phật Tử thành lập Chiến Đoàn Nguyễn Đại Thức. Công chức các 

ngành, giáo chức mọi cấp nghỉ việc, nghỉ dạy, tham gia tranh đấu chống 

chính phủ.” 

“Quốc lộ I nối liền Đà Nẵng-Huế- Quảng Trị ngƣng hoạt động, không 

còn thấy bóng dáng một chiếc xe đò nào chở khách Huế-Đà Nẵng, Huế- 

Quảng Trị, hoặc các đoàn xe của Quân đội VN, Hoa Kỳ di chuyển trên 

quốc lộ I, vì đã bị bàn thờ Phật chận lối đi. Huế hỗn loạn, Huế thất thần, 

Huế lo âu, dân chúng đổ ra đƣờng đi tìm mua mắm muối dự trữ cho 

những ngày biến loạn đang tiếp diễn, nhƣng mua ở đâu? Trí Quang đã 

cho lệnh đình công bãi thị. Chợ không đông, cửa hàng nhu yếu phẩm 

không mở. Ngoài đƣờng phố toàn là bàn thờ Phật, và từng đoàn Sinh 

Viên Quyết tử của Trí Quang đang đi sách động, dọa nạt, cƣỡng bức 

dân lành đem bàn thờ Phật xuống đƣờng chống Thiệu Kỳ. Không một 

chiếc xe hơi nào có thể di chuyển đƣợc trong thành phố Huế lúc này. 

Mọi nơi trong thành phố bàn thờ Phật đã bít lối đi.  

“Đối với tín đồ đây là một hành động xúc phạm nặng nề tới niềm tin 

thiêng liêng và sự tôn kính của họ. Nhiều khu phố, nhiều phƣờng, nhiều 

khóm đã chống lại lệnh của Trí Quang không chịu đem bàn thờ Phật ra 

đƣờng, nhƣng chống sao nổi với những đoàn Sinh Viên Quyết Tử mang 

băng đỏ của Trí Quang, những ai chống lại là ngƣời của Thiệu Kỳ, và 

Đoàn Quyết Tử của Trí Quang sẽ đem đại họa đến với cá nhân và cả gia 

đình họ. Đám này chẳng khác gì Vệ Binh Đỏ của Mao Trạch Đông và 

Giang Thanh ở đƣờng phố Bắc Kinh, Trung Cộng, thời Cách Mạng Văn 

Hóa.” (Hết trích) 

Tƣớng Nguyễn Cao Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Hành pháp Trung ƣơng và 

tƣớng Nguyễn Ngọc Loan Tổng Giám đốc Cảnh sát quốc gia, cuối 
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tháng 6-1966 phải mang 4.000 quân ra miền Trung mới dẹp đƣợc loạn, 

đƣa Thích Trí Quang về Sài Gòn “giam lỏng”. 

Ông Liên Thành đã nhận xét cuộc đấu tranh này nhƣ sau: 

Trí Quang và Cộng Sản đã ƣớc tính sai khi tung ra cuộc dấy loạn Miền 

Trung năm 1966. Vào năm 1963, Mỹ dùng một số tƣớng lãnh cùng Trí 

Quang và quần chúng Phật giáo, để lật đổ Tống Thống Ngô Đình Diệm. 

Bây giờ là 1966, Trí Quang không còn có giá trị lợi dụng nữa. Đối với 

các Tƣớng Lãnh VNCH đang nắm quyền, thì Trí Quang là một trở ngại, 

một chƣớng ngại vật trên bƣớc đƣờng công danh và sự nghiệp của họ, 

chƣớng ngại vật này phải đƣợc dẹp bỏ. 

Để có vài hàng về gia phả của ông Liên Thành, chúng tôi xin ghi lại 

Thông báo của ông ngày 06-01-2020 (Internet). Trong thông báo này, 

ông Liên Thành đã nói đến lý do ông theo đạo Công giáo. Bắt đầu 

Thông báo, ông viết: 

“Tôi, Nguyễn Phúc Liên Thành, sinh ra trong một gia đình Hoàng Tộc 

với truyền thống Phật giáo từ lâu đời. Bà nội tôi là phu nhân của Đức 

Kỳ Ngoại Hầu Cƣờng Để, chắt nội đời thứ 5 của vua Gia Long. Ngƣời 

anh ruột của bà, Đại Lão Hòa Thƣợng Thích Tịnh Khiết, là Đệ I Tăng 

Thống Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Anh tôi, Nguyễn Phúc Liên 

Phú, là Đại Lão Hòa Thƣợng Thích Chơn Kim [đã viên tịch gần 2 năm 

nay]. Một ngƣời chú bên cánh bà nội tôi, Đại Lão Hòa Thƣợng Thích 

Chơn Trí, là nguyên giáo sƣ Trƣờng Bồ Đề, Huế [đã viên tịch sau 1975 

tại Huế]” 

Tiếp theo sau, ông Liên Thành đề cập đến nỗi thất vọng sâu xa đã đƣa 

ông đến việc theo đạo Công Giáo. Lý do chính là sự nhận thức của ông 

về đạo Phật trong thời hiện tại. Theo ông, hàng ngũ lãnh đạo Phật giáo 

không còn nguyên mẫu, nó đã biến đổi hoàn toàn. Ông cho rằng, đạo 

Phật đang trong thời mạt Pháp, không thể cứu đƣợc. Chúng tôi xin miễn 

nêu ra những chi tiết cụ thể về hiện tình Phật giáo, trong nƣớc và ở hải 

ngoại. Cuối thông báo ông Liên Thành cho biết ông sẽ vào đạo Công 

Giáo  dịp Lễ Chúa Phục Sinh ngày 11-4-2020, tại nhà thờ Chính Tòa 
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của cộng đồng Công giáo tại Orange County, địa chỉ Garden Grove, 

California, USA.                               

 

Cuộc Thảm Sát Hai Giáo Xứ Thanh Bồ-Đức Lợi Tại Đà Nẵng 

Đây là bối cảnh và những sự kiện đau lòng của lịch sử đối với Giáo hội 

Công giáo nói chung và Công giáo địa phƣơng, là Đà Nẵng nói 

riêng.Cho nên, chúng tôi xin mƣợn lời tƣờng thuật của tác giả là Hàn 

Giang Trần Lệ Tuyền: “Nhớ lại cuộc thảm sát Thanh Bồ Đức Lợi, Đà 

Nẵng ngày 24-8-1964. 

Trƣớc hết, tác giả nói đến vị trí của hai giáo xứ này tại Đà Nẵng. 

“Khi nói đến Thanh Bồ, thì nhiều ngƣời đều có kèm theo Đức Lợi. Vì 

phƣờng Thanh Bồ nằm phía mặt tiền, cổng quay mặt ra đƣờng Đống 

Đa, còn phƣờng Đức Lợi lại nằm phía sau Thanh Bồ sát bờ biển. Hai 

khu này đa số là đồng bào miền Bắc di cƣ. Bởi thế, mọi ngƣời đều gọi 

chung là Thanh Bồ-Đức Lợi.” 

Sau đó tác giả nói đến những diễn biến của vụ thảm sát, nêu đích danh 

tên những nhà sƣ và những “bộ hạ” của họ. Chúng tôi xin miễn nêu tên 

mấy nhà sƣ này và những kẻ tay sai của họ ở đây cũng nhƣ lƣợc bỏ bớt 

một vài chi tiết. Xin cáo lỗi và cám ơn tác giả là Hàn Giang Trần Lệ 

Tuyền. 

Tác giả Hàn Giang viết: “Sau khi đốt cháy Tòa Thị Chính Đà Nẵng, 

đoàn biểu tình tiến thẳng xuống Thanh Bồ-Đức Lợi. Họ đến trƣớc một 

cao ốc cho Mỹ thuê, phía trái cánh cổng Thanh Bồ, quay mặt ra đƣờng 

Đống Đa”. Theo tác giả đám biểu tình tự dƣng gây hấn với những nữ 

công nhân làm việc tại cao ốc rồi buông lời xúc phạm đến họ.Trong số 

những nữ công nhân ở cao ốc, có chị Phạm Thị Liễu, quê ở xã Kỳ Hà, 

Quảng Tín, vì uất ức nên bƣng cả xô nƣớc bẩn đang lau nhà tạt thẳng 

xuống đầu đám biểu tình. Tác giả kể lại rằng Lực lƣợng Phật giáo Cứu 

quốc, tức đám biểu tình, đã lấy gạch đá ném lên cao ốc, làm mấy cánh 
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cửa kiếng vỡ tan. Thấy vậy một ngƣời Mỹ mới lấy súng tùy thân bắn 

dọa mấy phát chỉ thiên, rồi bảo công nhân vào nhà đóng cửa lại. 

Giáo sƣ Lý Chánh Trung viết rằng, đoàn biểu tình “hoảng hốt chạy vào 

xóm Thanh Bồ” khi nghe tiếng súng bắn chỉ thiên, thì tác giả Hàn 

Giang Trần Lệ Tuyền kể nhƣ sau: 

“Lực lƣợng Phật giáo Cứu quốc bèn kéo nhau tới trƣớc cổng Thanh Bồ, 

tay múa gậy, mồm la hét: 

“Cần Lao ác ôn ! Chúng mầy ra đây! Chúng mầy không ra, thì chúng 

tao cũng vô lôi cổ chúng mầy ra mà đánh cho chết hết”. 

“Bọn Cần Lao ác ôn, chúng nó ở trong này! Vô đi! Giết sạch hết đi!” 

Theo Hàn Giang, vì Thanh Bồ-Đức Lợi cũng là khu Tổng kho, gồm có 

kho gạo, kho lƣơng thực…nên các chủ kho xây chiếc cổng để bảo vệ an 

ninh và tài sản. Họ lo sợ nên bảo hai thiếu niên phòng vệ dân sự ra đóng 

cổng lại. Thấy vậy, “Lực lƣợng Phật giáo Cứu quốc” liền xông vào phá 

cổng và túm lấy hai thiếu niên, rồi dùng gậy gộc, gạch đá đánh hai thiếu 

niên này đến chết. 

Một Hạ sĩ quan Không quân không biết từ đâu thấy vậy chạy tới phân 

giải, thì lập tức nhóm biểu tình liền vồ lấy quân nhân này rồi cũng dùng 

gậy gộc, gạch đá đánh anh cho đến chết hẳn. Chƣa hết, nhóm này lấy 

dây kẽm gai ở bờ tƣờng rào, đem cột vào cổ hai thiếu niên và anh quân 

nhân, rồi bọn họ đem treo cả ba cái xác lên cổng Thanh Bồ… 

Sau đó bọn họ ồ ạt xông vào khu dân cƣ Thanh Bồ-Đức Lợi, tay vung 

gậy gộc, gạch đá, mồm la hét: 

“Cần Lao ác ôn đâu! Giết hết…! 

“Hãy đốt nhà chúng nó! Đốt hết! Đốt hết! 

Chúng đã dùng xăng tƣới vào mấy căn nhà của đồng bào ở đầu con 

đƣờng chính dẫn vào Thanh Bồ-Đức Lợi và châm lửa đốt. 
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Lúc này, ngƣời dân Thanh Bồ-Đức Lợi đa số là ngƣ dân nên đàn ông đã 

ra biển. Chỉ còn đa số là phụ nữ và trẻ em. 

Khi lửa bốc cháy, thì những ngƣời này đã kêu gọi mọi ngƣời chạy ra 

phƣờng Đức Lợi ở ven biển phía sau Thanh Bồ. Rồi tất cả ngƣời dân 

Thanh Bồ-Đức Lợi bồng bế nhau lên thuyền cùng chạy ra biển khơi để 

tránh nhóm biểu tình. 

Về những nạn nhân của cuộc thảm sát này, ngoài hai thiếu niên và một 

lính Không Quân, đã nói ở trên, còn có ông Trần Sô, sau khi bị đánh 

chết, đã bị dập đầu, thì không ai biết chính xác đƣợc con số thƣơng 

vong. Vì ngay cả chính quyền lúc ấy cũng làm ngơ, không hề giúp đỡ 

đồng bào lâm nạn. Tuy vậy, ngƣời ta đều biết đã có những cụ già, em 

bé, phụ nữ mang thai không chạy kịp, nên sau đó ngƣời thân chỉ còn 

tìm lại đƣợc nắm xƣơng khô trong đống lửa đã tàn, vì cả hai phƣờng 

Thanh Bồ- Đức Lợi đã bị cháy hết sạch. 

Còn những ngƣời đã chạy thoát khỏi đám cháy, tác giả Hàn Giang Trần 

Lệ Tuyền cũng đã ghi nhận về trƣờng hợp những ngƣời này. Bà viết: 

Riêng số đồng bào chạy thoát đƣợc lên thuyền, cũng lâm vào cảnh rất 

thƣơng tâm. Bởi, khi họ cố chạy từ trong đám cháy để thoát thân, nên 

rất nhiều ngƣời lớn, bé đã bị bỏng, bị thƣơng, mà vì họ không hề mang 

theo đƣợc một thứ gì để cứu thƣơng cả. Vì thế, có những phụ nữ mang 

thai đã sinh con trên thuyền, chết cả mẹ lẫn con. Đến lúc ngƣời ta đƣa 

đƣợc những ngƣời bị thƣơng đến các bệnh viện thì có ngƣời đã chết. 

Các bệnh viện lúc ấy cũng đã chứa đầy bệnh nhân và họ cũng là nạn 

nhân của Phật giáo tại Thanh Bồ - Đức Lợi. 

Trƣớc khi kết kết thúc bài tƣờng thuật dài về cuộc thảm sát này, tác giả 

đã nhắc đến một vị tƣớng nổi loạn tại miền Trung, sát cánh cùng lực 

lƣợng Phật giáo Cứu quốc, đó là Trung tƣớng Nguyễn Chánh Thi 

(1923-2007). Bà kể: 

“Sau khi nhà cửa của đồng bào bị “Phật giáo Cứu quốc” đốt cháy sạch 

sẽ, Thanh Bồ-Đức Lợi chỉ còn một bãi cháy, với từng đống cột, kèo và 
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từng vật dụng đã trở thành những đống than, tro. Thì không biết tại sao 

tƣớng Nguyễn Chánh Thi lại ngồi trên một chiếc xe tăng thiết giáp, chỉ 

huy một đoàn thiết kỵ, trang bị vũ khí đủ loại ầm ầm tiến về Thanh Bồ-

Đức Lợi. Khi đến trƣớc cổng Thanh Bồ, tƣớng Thi đã dùng loa phóng 

thanh kêu gọi nhƣ sau: 

“Yêu cầu tất cả Cần Lao hãy mau mau ra đầu hàng trong vòng bốn 

tiếng. Nếu sau bốn tiếng đồng hồ mà không ra đầu hàng tôi sẽ cho san 

bằng tất cả”. 

“Sau bốn tiếng đồng hồ, không thấy động tĩnh, tƣớng Thi đã ra lệnh cho 

đoàn xe tăng thiết giáp tiến sâu vào Thanh Bồ-Đức Lợi. Lúc đó, tƣớng 

Thi thấy đƣợc toàn cảnh chỉ là một bãi cháy. Ông bèn dùng loa phóng 

thanh hỏi có ai trong khu này không, thì bỗng có mấy cụ bà xuất hiện. 

Hỏi ra, các cụ vừa khóc vừa cho biết là con cháu chƣa đứa nào dám trở 

về cả, nên các cụ liều thân về trƣớc xem thử tình hình ra sao, không ngờ 

tất cả đều cháy sạch sẽ. 

“Ngƣời ta thấy khuôn mặt tƣớng Thi lúc ấy có vẻ nhƣ đang suy nghĩ 

điều gì. Rồi ông buột miệng nói: 

“Đ.M cái thằng M.C (tác giả ghi rõ tên một nhà sƣ, chúng tôi xin không 

ghi rõ tính danh của nhà sƣ này,Nv.) nó bịp tao mà. Chỉ có mấy bà già, 

Cần Lao đâu ?” 

“Sau đó, tƣớng Thi đã ra lệnh cho “Lực lƣợng Phật giáo Cứu quốc” 

phải rút khỏi các khu của đồng bào miền Bắc di cƣ. 

“Sau cơn máu lửa, quay thuyền trở lại, thì đồng bào Thanh Bồ-Đức Lợi 

đã bàng hoàng trƣớc một bãi than, tro tàn rộng lớn, trải dài theo ven 

biển. Những tiếng khóc ngất, kẻ lịm đi trƣớc nắm xƣơng tàn khô của 

ngƣời thân vừa tìm đƣợc trong sân nhà cũ !!!” (Nguồn: Internet) 

Theo tác giả, bài “Nhớ lại cuộc thảm sát hai giáo xứ Thanh Bồ-Đức Lợi 

tại Đà Nẵng ngày 24-8-1964” đƣợc đăng trên trang điện báo Hồn Việt 

và trang Tội ác Phật Giáo Ấn Quang, thì có dƣ luận nói tác giả dựng 

chuyện. Nhƣng trên trang mạng thienbang ngày 24-9-2011,có đăng một 
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bài: “Sự thật đã đƣợc chứng minh” của Hàn Giang Trần Lệ Tuyền. 

Trong bài, tác giả nói rằng “sự thật nay mới đƣợc chính ngƣời trong 

cuộc đã lên tiếng, đó là Nguyễn Đắc Xuân (khuynh hƣớng Cộng sản ở 

Huế). Mặc dù, Nguyễn Đắc Xuân đã nói là vụ Thanh Bồ - Đức Lợi là 

"ngoài ý muốn của chúng tôi, vì do Sơn Hải và Cẩm Nhung" ở Đà 

Nẵng. Nhƣng cho đến bây giờ, thì cũng không ai biết Sơn Hải và Cẩm 

Nhung là ai, và chẳng lẽ có hai tên Sơn Hải và Cẩm Nhung mà có thể 

gây ra vụ thảm sát cho đồng bào cả hai phƣờng Thanh Bồ và Đức Lợi 

??? 

 

Từ Phong Trào Nhân Dân Cứu Quốc Ở Huế... 

Linh mục Cao Văn Luận (1908-1986), nguyên Viện trƣởng Đại học 

Huế, Giáo sƣ Đại học Văn Khoa Sài Gòn, đã kể lại những cuộc đấu 

tranh của các giáo sƣ và sinh viên ở Huế. Chúng tôi xin mƣợn ít trang 

trong cuốn sách của ngài, có tựa đề: “Bên Giòng Lịch Sử”-Hồi ký 1940-

1965, Cơ sở xuất bản Văn Khoa- Trí Dũng. Ngài viết: 

“Tôi không nhớ rõ phong trào chính trị hậu cách mạng ở Huế đƣợc 

chuẩn bị từ thời gian nào. Với động lực nào thúc đẩy. Tôi vốn không 

quan tâm tới chính trị, nên muốn tìm hiểu lúc này thật khó khăn. Tuy 

nhiên tôi có thể ghi lại đây không sai chạy cái ngày mà tổ chức nhân 

dân Cứu quốc Huế hình thành, khởi đầu cho giai đoạn đấu tranh chống 

đối mãnh liệt thời đó. 

“Điều mà tôi không mấy quản ngại trƣớc đây khi giáo dân Hố Nai kéo 

về Sài Gòn biểu tình chống kỳ thị nay đã thực sự là đáng lƣu ý ở Huế, 

Phong trào chính trị mới đang cố tình đào sâu cái hố kỳ thị giữa Phật tử 

và giáo dân Kytô. 

“Ngƣời ta có muốn ngăn chặn cũng không cứu vãn lại đƣợc nữa. 

“Trƣớc đó, khi có dịp gặp gỡ những giáo sƣ hoặc sinh viên trong Viện 

đại học tôi khoác lác đề cập đến những xáo trộn xảy ra tại Thủ đô 

Sàigòn không ngoài mục đích cho họ thấy rằng: 
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“Những xáo trộn nhƣ vậy không đi đến đâu, chỉ tạo thêm những ngộ 

nhận, những mặc cảm giữa ngƣời và ngƣời với nhau. Mệnh danh là 

xuống đƣờng đòi bình đẳng, nhƣng bình đẳng đâu thấy, chia rẽ hiện 

hình nguyên vẹn, nồng nàn. Đó là điều bất hạnh nhất, đáng lấy làm đề 

tài suy ngẫm nhất”. (Lm Cao Văn Luận, Sđd, tr. 417). 

Nhƣng rồi ngài viết: 

“Những ngƣời gặp gỡ tôi đã phát biểu những ý kiến đồng nhất nhƣ vậy. 

Lúc đó tôi hân hoan và tin tƣởng rằng Đại học Huế phải đƣợc trƣởng 

thành thêm và bành trƣớng thêm. Tuy nhiên khi hay tin phong trào 

chính trị bắt đầu hoạt động, mà những kẻ khởi xƣớng chính là những 

ngƣời cộng sự với tôi, đã làm cho tôi bàng hoàng không ít… 

“Thoạt đầu nhóm hoạt động chính trị mang tên là Phong trào nhân dân 

cứu quốc, quy tụ một số giáo sƣ nhƣ Lê Tuyên, Mai Văn Lễ, Cao Huy 

Thuần, Tôn Thất Hanh (1928-2020) và do Bác sĩ Lê Khắc Quyến 

(1915-1978), Khoa trƣởng y khoa làm chủ tịch, nhƣng sau đó Phong 

trào lan rộng trong hàng ngũ sinh viên Huế,, thực sự biến đại học Huế 

làm môi trƣờng hoạt động chính trị, trái hẳn với nhữngnguyện ƣớc của 

tôi. 

“Giáo sƣ Lê Khắc Quyến còn ngang nhiên đặt văn phòng của phong 

trào trong Viện đại học. Họ lấy mọi phƣơng tiện trong cơ sở văn hóa 

nầy để dùng vào các chƣơng trình chính trị của họ.Tôi có nghe một vài 

sinh viên thân tín tƣờng trình lại những hoạt động nầy, nhƣng tôi không 

tin, vì mới hôm nào đây, Lê Khắc Quyến, Lê Tuyên còn tới mừng lễ 

Ngân Khánh (Linh mục) của tôi bằng mấy bức hoành phi, mang những 

giòng chữ chí tình “Thiện Mỹ lƣỡng toàn”, “Sƣ sinh đại nghĩa”.(Lm. 

Cao Văn Luận, Sđd, tr. 418) 

Sau đó, theo cha Cao Văn Luận, ông Lê Khắc Quyến đã đích thân đến 

gặp ngài và mời ngài tham gia phong trào chính trị do ông ta cầm đầu. 

Ông Quyến nói khá nhiều về các vấn đề, song cha cho biết ngài không 

còn nhớ đƣợc gì, ngoài điều Quyến yêu cầu cha “ủng hộ phong trào 

chính trị này”. Rồi ngài nói với giáo sƣ Chủ tịch Lê Khắc Quyến: 
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-Các anh lập phong trào chính trị tôi không có quyền ngăn cản. Nếu lập 

phong trào tranh đấu tự do dân chủ cho quê hƣơng, tôi càng tán thành là 

đằng khác nữa. Hơn lúc nào hết anh thấy quê hƣơng đang cần nhiều hậu 

thuẫn để đánh bại hay đối đầu với làn sóng đỏ Cộng sản… 

“Tôi nhấn mạnh với bác sĩ Quyến rằng, tƣ cách một Linh mục Viện 

trƣởng Viện đại học, không cho phép tôi có ý kiến rõ ràng về phong trào 

chính trị của ông ấy. Tôi còn nhắc lại lập trƣờng cũ của tôi là tách rời 

chính trị khỏi sinh hoạt Đại học và nói với ông Quyến là tôi không chấp 

thuận việc phát động phong trào trong giới sinh viên của tôi. 

Bác sĩ Quyến có vẻ bất bình, ông ta biện dẫn một vài lý do để bênh vực 

cho lập luận của ông . Tuy nhiên tôi vẫn trầm tĩnh nói: 

-Anh dƣ biết mơ ƣớc của tôi là phát huy văn hoá dân tộc. Trƣớc đây tôi 

đã nhiều lần nói với các anh rằng chính trị là nhất thời văn hoá mới 

trƣờng cửu. Nếu Đại học muốn trƣờng cửu, Đại học không nên làm 

những chuyện nhất thời. Các anh đã đồng ý với tôi về điểm đó trƣớc, thì 

bây giờ tôi cũng xin các anh cho tôi giữ vững một lập trƣờng ấy. 

Bác sĩ Quyến chống chế: 

-Trƣớc đây tình thế khác, chúng tôi đã chấp thuận lập trƣờng của cha. 

Bây giờ với không khí chính trị mới, phải có sinh khí mới trong Đại 

học. 

Tôi mỉm cƣời, có lẽ nụ cƣời bấy giờ chua xót lắm, buồn thảm lắm: 

-Tôi xác định với anh một lần nữa: Tôikhông muốn cho Đại học có 

Đảng phái chính trị. Chẳng phải lúc này tôi mới có chủ trƣơng lập 

trƣờng này mà ngay từ khi Đại học khai sinh, tôi cũng đã nhấn mạnh 

đến lập trƣờng của tôi. Khi nào tôi còn giữ chức coi sóc Đại học Huế, 

tôi còn tranh đấu tới cùng, để Đại học chỉ là khu vực thuần túy văn hóa 

thôi. Không ngờ lúc này các anh đặt văn phòng của phong trào ở Đại 

học mà không cho tôi hay. Lại khám xét sinh viên trƣớc khi họ vào 

trƣờng nữa. Đó là chuyện trái ngƣợc với không khí Viện đại học này. 
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Nếu các anh tiếp tục hoạt động, các anh gắng tìm chỗ khác đặt văn 

phòng, xin trả Đại học lại cho tôi ngay. 

Giáo sƣ Lê Khắc Quyến lớn giọng : 

-Cha đuổi chúng tôi hả ? 

Tôi lắc đầu: 

-Không phải đuổi. Anh nói quá. Tôi chỉ yêu cầu các anh trả lại không 

khí trầm mặc cho Đại học. Tôi chƣa hiểu rõ lắm về phong trào của các 

anh, nhƣng có đi phố và nhìn thấy nhiều khẩu hiệu đả đảo tƣớng lãnh, 

đồng hóa ngƣời Công giáo với Cần lao.”(Sđd, tr.421) 

 

Và ngài cũng đã nói với bác sĩ Quyến về hai thành phần mà phong trào 

đấu tranh ở Huế  lúc đó nhắm vào và phản kháng mạnh mẽ, nếu không 

nói là coi hai thành phần này nhƣ kẻ thù. Đó là tƣớng lãnh trong Quân 

Lực Việt Nam Cộng Hoà, và thành phần thứ hai là Công giáo Cần lao. 

 

Cha Cao Văn Luận nói: 

-Tôi là công giáo, nhƣng không phải bất cứ ngƣời công giáo nào cũng 

là đảng viên Đảng Cần lao của chế độ cũ. Tập thể Cần lao không xấu, 

chỉ có cá nhân xấu mà thôi. Cho nên các anh đừng lẫn lộn… 

“Các anh cần phân tích ngƣời nào tốt, kẻ nào xấu, đừng đồng hoá tập 

thể tôn giáo và Cần lao, làm nhƣ thế không đạt đƣợc mục tiêu gì, chỉ 

gây chia rẽ giữa tôn giáo này và tôn giáo khác mà thôi. 

 

Về tƣớng lãnh trong quân đội, cha Cao Văn Luận nhấn mạnh với ông 

Lê Khắc Quyến: 

-Lực lƣợng duy nhất hiện nay để chống Cộng sản là lực lƣợng Quân 

đội. Bây giờ các anh nêu đích danh những tƣớng lãnh cầm đầu Quân 

đội đả kích. Hành động đó có khác nào chúng ta phá đi bức thành trì 

chống Cộng. Điều đó không thể chấp nhận đƣợc. Đất nƣớc chúng ta đã 

chìm đắm bao nhiêu năm. Không thể tạo cơ hội thuận tiện để cho 

mảnh đất còn lại của quê mẹ khốn khổ này rơi vào tay Cộng sản”(x. 

Lm Cao Văn Luận. Sđd, tr. 422) 
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Sau khi kể lại cuộc gặp gỡ và trao đổi với giáo sƣ Lê Khắc Quyến về 

lập trƣờng của ngài trƣớc vấn đề Đại học và những hoạt động chính trị 

trong đại học, cha Cao Văn Luận cũng đề cập đến tờ báo Lập Trƣờng, 

cơ quan ngôn luận của phong trào Nhân dân Cứu quốc Huế. Cha viết: 

 

“Từ những số đầu tiên, những tờ báo này vạch mặt chỉ tên những kẻ 

họ cho là Cần Lao ác ôn, tay sai hoặc công an mật vụ của chế độ cũ. 

Hầu nhƣ tất cả những nhân vật nắm những chức vụ từ hạ tầng cơ sở 

nhƣ xã quận đến tỉnh thành đều là những mục tiêu chính để cho họ 

nguyền rủa, mặc dầu trên thực tế, những kẻ bị chỉ trích, chỉ là công cụ 

mọn hèn của chế độ Ngô Đình Diệm. 

“Qua tờ báo địa phƣơng này, phong trào Nhân dân cứu quốc của giáo 

sƣ Lê Khắc Quyến lên án gắt gao đảng Cần Lao, quan trọng và nguy 

hiểm hơn nữa họ còn dùng những luận cứ để đồng hoá ngƣời Công 

giáo với Cần lao nồng cốt, tạo phong trào chống Cần lao kịch liệt trên 

báo chí, với đủ mọi phƣơng tiện, đủ mọi lập luận, họ gây căm hờn 

giữa quần chúng và giáo dân cố đô Huế” (x. Lm Cao Văn Luận. Sđd, 

tr. 424) 

 

...Đến Nhóm Giao Điểm Ở Mỹ Sau Năm 1975. 

Một buổi chiều không lâu sau ngày Tổng thống Ngô Đình Diệm và em 

ông là Ngô Đình Nhu, cố vấn, bị thảm sát, tôi đang chậm rãi đạp xe từ 

Hòa Hƣng xuống khu Ông Tạ, thì từ phía sau, một chiếc xe đạp đi 

ngang tôi thì chậm lại. Tôi nhận ra ngƣời bạn cũ, là nhà giáo. Anh 

quay qua nói với một thái độ không có vẻ gì là thân thiện, là bạn bè 

nhƣ trƣớc đây, cho dù anh biết tôi là ngƣời Công giáo: 

“-Ngô Đình Diệm đổ thì Vatican cũng đổ”, rồi anh đạp xe đi nhanh 

không để nghe tôi nói một lời nào. Có lẽ lúc này, ngƣời bạn tôi đang ở 

nƣớc Mỹ, không biết anh có còn đứng trên quan điểm của một số 

ngƣời ghép Công giáo vào với chính quyền Ngô Đình Diệm nhƣ cái 
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thời xảy ra cuộc đảo chính, lật đổ ông và giết các em của ông?. Thái 

độ và hành động của họ ở một điểm nào đó, giống nhƣ cuốn tiểu 

thuyết “Bão Biển” của Chu Văn phổ biến rộng rãi ở miền Bắc trƣớc 

năm 1975, giống nhƣ cuốn phim “Ngƣời mang mật danh K.213”, sản 

xuất sau năm 1975 ở miền Nam v.v..., và còn nhiều nữa, trong đó có 

cuốn tiểu thuyết “Bí mật cây thập tự vàng” của Trần Hữu Tòng, hội 

viên Hội nhà báo Việt Nam, hội viên Hội nhà văn Việt Nam; có truyện 

ngắn “Đổ Bóng” của Trần Đức Tiến, in trong Chuyên đề của tạp chí 

Thanh Niên có tựa đề Tuổi trẻ sống đẹp, phát hành năm 1994, đều 

mang một nội dung phỉ báng Công giáo cách trắng trợn và bỉ ổi. Giả 

nhƣ anh bạn tôi còn kẹt lại ở trong nƣớc, thì cả hai chúng tôi cùng dắt 

tay nhau đồng hành, khởi đi từ thời “quá độ” của buổi bình minh giống 

ngƣời! 

Ở đây tôi không muốn phê phán quan điểm và lập trƣờng chống Công 

giáo của ngƣời bạn tôi, cũng nhƣ một số ngƣời nào đó, trong nhóm 

Giao Điểm hiện ở Hoa Kỳ. Bởi vì trƣớc tôi, đã có ngƣời lên tiếng bằng 

chính tác phẩm của họ, trên quan điểm triết học, lƣơng tri chứ không ở 

quan điểm chính trị thù nghịch. Nói thẳng, tôi không ƣa thái độ thù 

nghịch tôn giáo. Điều này không có trong các tôn giáo. Tôi có chống 

là chống những quan điểm dùng tôn giáo cho mƣu đồ chính trị bỉ ổi 

của mình. Mục đích đen tối này không bao giờ có thể đạt kết quả. Trái 

lại, nó còn tạo nên một hình ảnh nhơ nhuốc nơi chính ngƣời viết.Còn 

những ngƣời có đời sống tôn giáo sâu đậm, những tín hữu bình dân, 

đạo đức, nhân nghĩa thì họ chẳng bao giờ lƣu ý đến những  điều phỉ 

báng đạo. Những ngƣời này ở đâu và trong bất cứ thời đại nào, họ luôn 

luôn thuộc về số đông.  

Liên quan đến vấn đề nhóm Giao Điểm chống Công giáo, bắt đầu với 

cuốn sách “Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II”, nhân đọc 

cuốn “Bƣớc qua ngƣỡng cửa Hy vọng”, tôi thấy có hai cuốn và một 

bài, đƣợc in chung vào làm một. Hai cuốn này là: 1- Nhận định về các 

trí thức Phật giáo trong nhóm Giao Điểm Hoa Kỳ, của Dƣơng Ngọc 
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Dũng. 2- Ngón tay và mặt trăng- Nói với 18 tác giả của Giao Điểm 

của Đỗ Mạnh Tri. Còn một bài nữa của Đỗ Mạnh Tri, cũng in chung 

vào hai cuốn này, là “Nhân đọc “Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan-

Phaolô II”, của 18 tác giả trong nhóm Giao Điểm. 

Ông Dƣơng Ngọc Dũng còn một cuốn sách nữa có tựa đề: “Phê bình 

những luận điệu phản trí thức của nhóm Giao Điểm”, Sài Gòn 1997. 

Ở trang 9, ông Dũng cho biết ba tác giả Nguyễn Kha, Trần Văn Kha, 

Trần Chung Ngọc, “họp nhau lại cùng in chung một quyển sách để phê 

bình tôi (tức Dƣơng Ngọc Dũng) có nhan đề “Về ông Dƣơng Ngọc 

Dũng và bài Phê bình quyển Đối Thoại Với Giáo Hoàng” (Giao Điểm 

xb. 1997). Ba ông Nguyễn Kha, Trần Văn Kha, Trần Chung Ngọc là 

ba tác giả trong số 18 ngƣời đứng trong nhóm Giao Điểm.  

Riêng bài “Nhân đọc “Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan-Phaolô II”, 

ông Đỗ Mạnh Tri đã nhận ra cái chủ ý của Giao Điểm là nhắm vào 

Công giáo Việt Nam. Ông viết: “Thật ra trong tác phẩm, các tác giả 

không tự hạn chế vào điểm này (tức về những quan điểm của Giáo 

Hoàng Gioan-Phaolô II khi đề cập đến đạo Phật). Chẳng những thế, 

nhiều khi nó chỉ là một cái cớ để các tác giả bàn về rất nhiều chuyện 

khác và đặt một loạt vấn đề; những vấn đề hóc búa nan giải nhƣ thời 

gian không gian, thiện ác, triết lý Đông Tây, hữu hạn vô hạn...; những 

vấn đề liên quan đến lịch sử Kitô giáo, đến Kinh Thánh và tính phản 

khoa học của Kinh Thánh, nhất là những tội ác của Kitô giáo. Ngoài ra 

ngƣời đọc vô tƣ có thể bỡ ngỡ thấy nêu những vấn đề rất xa lạ với chủ 

đề của tập sách, nhƣ dƣ đảng Cần Lao, chuyện chống Phật giáo (?) ở 

hải ngoại(Sđd tr.5) 

Sau đó, trƣớc khi trình bày ý kiến của mình, ông Đỗ Mạnh Tri đã trích 

dẫn ít hàng của học giả Đào Duy Anh có nhận xét về đạo Phật, tƣơng 

tự nhƣ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ông viết: 



149 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

“Tôi thấy Đào Duy Anh trong cuốn Việt Nam Văn Hóa Sử Cƣơng, viết 

về đức Phật thế này: 

“Khi trẻ, thái tử đi chơi ngoài thành, mắt đƣợc thấy những cảnh khổ sở 

của ngƣời ta, rồi mới suy ra rằng cõi đời là khổ não: “sinh là khổ, già là 

khổ, không ƣa mà hợp là khổ, ƣa mà phải dời là khổ, muốn mà không 

đƣợc là khổ, lƣu luyến trong ngũ trọc là khổ”. Thái tử bèn sinh lòng 

yếm thế và quyết bỏ nơi phú quý vào núi để tu.” (Việt Nam Văn Hóa Sử 

Cƣơng, nxb Đông Nam Á, 1985, tr.211-212). 

Về đạo Phật, ông viết: 

“Luân lý của Phật giáo gốc ở nghĩa “nhất thiết bình đẳng” và ở nghĩa 

“vô nhân ngã”, thì thực là một thứ luân lý cao thƣợng, nhƣng Phật giáo 

lại cốt dạy ngƣời ta con đƣờng giải thoát, cho nên đối với mọi sự ở đời 

đều có thái độ tiêu cực. Dẫu rằng có dạy ngƣời ta phải xuất lực tự cƣờng 

nhƣng cũng chẳng qua tự cƣờng xuất lực để nhẫn nại, để diệt dục, để 

mau đến cảnh giải thoát mà thôi” (Đào Duy Anh, Sdt tr.247). 

“Đức Phật yếm thế đạo Phật tiêu cực. Chắc các bạn không đồng ý với 

Đào Duy Anh cũng nhƣ các bạn không đồng ý với Gioan-Phaolô II khi 

ngài khẳng định rằng truyền thống Phật giáo “đƣa ra một nền thần học 

cứu rỗi hầu nhƣ độc nhất tiêu cực”. Đức  Giáo chủ cũng nhƣ học giả 

Đào Duy Anh, có thể có ngộ nhận khi nói về Phật giáo. Nhƣng ngộ 

nhận liên quan đến sự hiểu biết, đó là vấp váp hay lầm lẫn của một lý trí 

thiếu sáng suốt hay thiếu học hỏi. Xuyên tạc là việc làm có ý thức của 

kẻ có ác ý. Muốn đối thoại mà cho rằng ngƣời đối diện với mình có ác ý 

tức là từ khƣớc đối thoại và viện cớ đối thoại để bút chiến. Mà thực ra, 

theo tôi nghĩ, nếu các bạn muốn bút chiến với Gioan-Phaolô II, cũng là 

quyền của các bạn. Đây là một loại văn chƣơng khá quen thuộc trong 

Kitô giáo(x.Đỗ Mạnh Tri, “Nhân đọc “Đối thoại với Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II của 18 tác giả trong nhóm Giao Điểm, tr.8) 
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Có ba lý do để nhóm Giao Điểm muốn đối thoại với Giáo Hoàng 

Gioan-Phaolô II: 

 

1.Đối thoại là bƣớc đầu của Hòa bình và Phát triển 

2.Đối thoại để tìm chân lý 

3.Lý do thiết thân nhất của Giao Điểm là hoàn cảnh Việt Nam. 

Rồi ông Đỗ Mạnh Tri viết rằng “Cả ba lý do đều dễ hiểu”, nhƣng ông 

cho biết ngay: “Nhƣng tại sao tôi thấy bị khựng lại ngay từ những trang 

mở đầu ? Tôi không hiểu từ “đối thoại” ở đây có ý nghĩa gì? Nhƣng sao 

lời lẽ không đi đôi với thiện ý? Theo nhận xét của Giao Điểm, Giáo 

hoàng “đã ngoạn mục hé mở cánh cửa đối thoại” và “Do đó, Giao 

Điểm sẽ mở toang cánh cửa” đó ra. Hiểu thế nào đây? Bình thƣờng, 

nếu ngƣời ta chỉ hé mở thì mình bỏ qua, không nên mở toang nhƣ muốn 

xông vào. Làm vậy không tƣơng xứng với thái độ ngƣời quân tử, càng 

không phù hợp với ngƣời Phật tử vốn không ƣa tranh chấp.(x. Đỗ Mạnh 

Tri, Sdt tr.6) 

Nhƣng lý do thứ ba mới là chủ điểm của nhóm Giao Điểm “và đây có lẽ 

là điều thiết thân nhất của Giao Điểm, là tình cảm xót xa của những 

ngƣời Việt Nam có sống một phần và có hiểu biết một cách lƣơng thiện 

về lịch sử cận đại của đất nƣớc mình. Một chuỗi lịch sử đƣợc nối kết 

bằng những đợt sóng chống ngoại xâm bi hùng, trong đó, vai trò của 

những nhà truyền giáo phƣơng Tây và các sản phẩm bản địa của họ, 

tác hại của những chính sách xâm thực văn hóa đến những trung tâm 

quyền lực Thiên Chúa Giáo Âu Châu (mà tài liệu chắc chắn còn đƣợc 

lƣu trữ trong văn khố của Tòa Thánh Vatican) đến nay vẫn còn di hại 

sinh lực của Tổ quốc”(x.Đỗ Mạnh Tri,Sdt, tr.9) 

“Trong gần 300 năm cuồn cuộn đó, đạo Phật và Phật tử chƣa bao giờ 

đứng ở phía cƣờng quyền, lại càng chƣa bao giờ đếm xỉa đến những ân 

huệ của quân ngoại xâm. Ngƣợc lại, đạo Phật và Phật tử Việt Nam đã 

tận tình cống hiến cho sự nghiệp cứu nƣớc và dựng nƣớc của dân tộc 
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để rồi lại trở thành nạn nhân của những thế lực vừa phi dân tộc vừa 

phản dân tộc. Nạn nhân ấy cho đến kể cả giờ phút này, trải dài từ 

quảng trƣờng Thánh Phêrô ở Vatican cho đến phố Bolsa của Little 

Saigon (Lời mở đầu cuốn Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, 

ngày 31.5.1995, dẫn từ: 

http://sachhiem.net/DOITHOAI/giaodiemDTO.php ngày 20-Aug-2014) 

“Với tâm cảnh đó, và trong nỗ lực tháo gỡ những gọng kềm oan trái 

của lịch sử, Giao Điểmthấy cuốn Bƣớc Qua Ngƣỡng Cửa Hy Vọng 

không những đã không đóng góp gì cho tiến trình hàn gắn một trong 

những vết thƣơng chí tử của dân tộc mà lại còn, từ nhân vật cao cấp 

nhất và có thẩm quyền nhất của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo La Mã, xé 

nát thêm tình nghĩa đồng bào trong một quả địa cầu mà biên giới quốc 

gia và đạo nghĩa dân tộc càng lúc càng bị mờ nhạt. Vì vậy mà ngoài tƣ 

cách Phật tử, Giao Điểmcòn đứng trong vị thế của một ngƣời Việt Nam 

để đối thoại với Giáo Hoàng Gioan -Phao Lồ II nữa. 

“Tuyển tập này, do đó trƣớc hết là để đối thoại với Giáo Hoàng bằng 

cách gửi đến cá nhân Ngài một ấn bản để tham cứu và trả lời. Sau đó là 

chủ yếu nhắm vào thành phần độc giả muốn có một cái nhìn đối chiếu 

về Đạo Phật, với tinh thần tƣ duy độc lập, làm đối tƣợng. Đặc biệt nó 

cũng đƣợc trao gửi cho những đồng bào Thiên Chúa giáo tiến bộ còn 

quan tâm đến và còn muốn duy trì một bản sắc văn hóa đặc thù của dân 

tộc ta.” (Nguồn: sachhiem.net, ngày 20-Aug-2014) 

Trên đây mới chỉ là mấy lời mở đầu của cuốn sách mà nhóm Giao Điểm 

gửi ĐGH Gioan-Phaolô II gọi là để ngài “tham vấn và trả lời”, nhƣng 

dù chỉ có thế, ông Đỗ Mạnh Tri đã thấy “lạnh cả ngƣời, không dám 

bình phẩm, chỉ mạn phép ấn mạnh một số câu và chữ.”  

Ông Đỗ Mạnh Tri viết: “Thì ra chuyện thiết thân không phải là đối 

thoại, phát triển, hòa bình hay chân lý. Cũng chƣa chắc là Đức Phật và 

đạo Phật. Chuyện thiết thân là Việt Nam. Nhƣng cái gì trong Việt Nam 

http://sachhiem.net/DOITHOAI/giaodiemDTO.php
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? Và đây mới chính là chuyện thiết thân của chuyện thiết thân. Một 

chuỗi khẳng định tự khẳng định nhƣ một chuỗi dữ kiện lịch sử để bào 

chữa cho một sự lên án gay gắt! 

“Khi toàn là những học giả lƣơng thiện, đầy xót xa, vừa là nạn nhân và 

tha thiết với đất nƣớc nhƣ vậy, thì biết nói với nhau thế nào? Đọc lịch 

sử cách khác, nhìn thực trạng đất nƣớc cách khác, đánh giá Đức Giáo 

chủ Rôma cách khác sẽ tức khắc thành bất lƣơng, thủ phạm và phản 

quốc. Những nhân vật chính diện sờ sờ trƣớc mắt, chính đề sừng sững 

nhƣ rặng Trƣờng Sơn, cái thiện rõ nhƣ ban ngày. Đất nƣớc đấy, mặt 

phải đấy, nhìn ra chƣa? Phản diện, phản đề, mặt trái đâu? Đâu cái ác? 

Đừng nói sắc với không. Ở đây sắc ra sắc, không ra không. Thiện ác 

phân minh, chính tà lồ lộ, không có giao điểm, chỉ có dứt điểm. Và tôi 

hiểu rõ, tôi không cần đọc tác phẩm của Gioan-Phaolô II, nó chỉ là cái 

cớ, hơn nữa một dịp may để Giao Điểm “mở toang cánh cửa”, rồi qua 

Giáo hoàng tìm cách tấn công và khai trừ một thành phần dân tộc. 

“Nếu anh là ngƣời công giáo thì đƣơng nhiên anh là thủ phạm, bất 

chính, “phi dân tộc và phản dân tộc”. Sách này không viết cho anh, trừ 

phi anh thực hiện hai điều kiện: thứ nhất anh phải là ngƣời “Thiên Chúa 

giáo tiến bộ”. Đã là ngƣời công giáo thì không nói tới, nhƣng nếu tiến 

bộ, may ra anh còn cơ cứu vãn, vì anh tuy công giáo nhƣng mà tiến bộ! 

Cũng nhƣ xƣa ngƣời Pháp nói: hắn ta a-na-mít nhƣng thông minh, hoặc 

sê-nê-ga-le đấy nhƣng có văn hóa. Cũng nhƣ nay còn nói: công giáo 

(nhƣng) yêu nƣớc, cộng sản (nhƣng) chân chính...Có điều, tiến bộ cũng 

chƣa đủ để dân tộc “mở rộng vòng tay”, anh phải thực hiện điều kiện 

thứ hai: anh còn quan tâm đến bản sắc văn hóa dân tộc. Một lần nữa, 

anh phải thấm thía rằng, ngay những ngƣời công giáo Việt Nam tiến bộ 

rất hiếm hoi cũng vẫn là mối nguy cho dân tộc, họ phải gấp trở về với 

dân tộc v.v....Và dù có ngu lắm anh cũng không thể không hiểu rằng, 

muốn trở về với dân tộc anh phải quay lƣng lại cái mà Giao Điểm gọi là 

“vừa phi dân tộc vừa phản dân tộc”, phải cực lực chống đối những cái 
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hay những ngƣời đã gây ra “vết thƣơng chí tử” hoặc đƣơng “xé nát 

thêm tình nghĩa đồng bào”. 

Cuối cùng, ông Đỗ Mạnh Tri đã kết luận bài viết của mình: 

“Nếu ngôn ngữ còn có ý nghĩa gì thì rõ ràng Giao Điểm yêu cầu 

khoảng sáu triệu ngƣời công giáo Việt Nam phải chống lại Giáo 

hoàng, phải bỏ đạo công giáo nếu họ còn chút tình đồng bào, còn gắn 

bó với truyền thống văn hóa dân tộc, còn tha thiết với tiền đồ tổ quốc, 

tóm lại, nếu họ muốn còn là ngƣời Việt! Ngôn ngữ đó, thƣa các bạn, 

dù sự kiện lịch sử, xã hội hiện tại và quá khứ thế nào đi nữa, cân nhắc 

cho kỹ, vẫn là thứ ngôn ngữ cấm đạo. Đánh giá ngôn ngữ đó, chỉ cần 

nhắc lại tiếng thở dài của Phan Bội Châu khi nhà chí sĩ nói về việc 

cấm đạo thời xƣa: 

“Than ôi! Thời đại chƣa khai hóa!”  

(Việt Nam Quốc Sử Khảo, nxb Giáo Dục, Hà Nội 1962, tr.149)/ x.Đỗ 

Mạnh Tri, Sdt, tr.11) 

 

Ông Đỗ Mạnh Tri tiếp tục trình bày quan điểm của mình qua tập 

“Ngón Tay Và Mặt Trăng, Nói với 18 tác giả của Giao Điểm”, với 

mƣời vấn đề:  

 

I-Ý nghĩa của đối thoại 

II-Tội ác của Tây phƣơng và Kitô giáo 

III-Vấn đề dịch thuật và ngôn ngữ 

IV-Tội và Tội Tổ Tông 

V-Vô thần 

VI-Trăng: Ảo ảnh hay thực tại 

VII-Sáng tạo không sáng tạo 

VIII-Tây phƣơng thế này Tây phƣơng thế nọ 

IX-Hai tiếng chuông 

X-Phan Bội Châu, Đào Duy Anh, Hoài Thanh 
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Trong mƣời chủ đề này, chúng tôi chỉ tìm hiểu điều số 1, vì tác giả 

đứng ở quan điểm triết học, phân tích vấn đề đối thoại mà nhóm Giao 

Điểm nêu ra. Còn 9 chủ đề khác không có liên quan đến bối cảnh lịch 

sự  của dân tộc, trong đó Công giáo Việt Nam chịu ảnh hƣởng, nên 

chúng tôi không bàn tới. 

 

Vấn đề thứ nhất, ông Đỗ Mạnh Tri bàn về Ý nghĩa của đối thoại, một 

cái tiêu đề nhóm Giao Điểm đã dùng đặt tên cho cuốn sách của họ: 

“Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”. Nhƣng thực tế lại chứa 

đựng một thái độ thóa mạ, phỉ báng, lên án Thiên Chúa giáo, từ việc 

dùng chữ đến lý luận,hoàn toàn không có  một thái độ thiện chí nào để 

đi tới đối thoại. Vì vậy, viết bài Ý nghĩa của đối thoại, ông Đỗ Mạnh 

Tri muốn gửi đến 18 tác giả của Giao Điểm nhƣ muốn “giải thoát” 

nhóm này khỏi tình trạng “bạo lực” trong trí khôn họ. Có lẽ ông Đỗ 

Mạnh Tri đã không nhận ra bóng dáng “con ngƣời” trong suốt tuyển 

tập của Giao Điểm, nên chủ điểm trong bài của ông là con ngƣời. 

 

Từsuy nghĩ đơn giản, đến triết lý là sự khôn ngoan, ông Đỗ Mạnh Tri 

cho rằng “Thông thƣờng, đối thoại chẳng qua là vấn đáp, kẻ nói đi 

ngƣời nói lại. Khi có hai ngƣời nói chuyện với nhau tức có đối thoại. 

Hơn nữa, khi một mình suy nghĩ cũng có đối thoại rồi.. Suy nghĩ 

chẳng qua là mình nói chuyện với mình.Từ “đối thoại‟ đƣợc phổ biến 

nhiều vào những năm 50 bên Pháp, đặc biệt do phong trào Nhân vị 

(personnalisme) của Emmanuel Mounier. Sau đó, từ những năm 60, 

ngƣời ta bàn nhiều về vấn đề đối thoại giữa các tôn giáo 

(occuménisme). Nhƣng gốc của đối thoại không ở trong tôn giáo, mà 

trong triết học.Đối thoại bao hàm một thái độ giữa ngƣời với ngƣời 

trong nỗ lực tìm chân lý. Tôn giáo thƣờng là dạy.Con đƣờng từ thầy 

xuống trò. Triết lý không có thầy. Ông tổ triết học Tây phƣơng, 

Socrate, quả quyết ông không hề dạy ai điều gì. Ông chỉ làm công việc 

bà đỡ đẻ nhƣ mẹ ông: giúp ngƣời khác tự phát hiện những tƣ tƣởng 

sẵn có của mình. Và phƣơng pháp ông dùng là đối thoại.(x.Đỗ Mạnh 
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Tri: Ngón tay và mặt trăng, trong cuốn: Nhân đọc: “Đối thoại với 

Giáo Hoàng Gioan Phaolô II” 1997, tr.183). 

 

“Cùng thời với Socrate, Khổng tử đã chẳng nói: Tri chi vi tri chi, bất 

tri vi bất tri, thì tri giả. Biết thì bảo là biết, không biết thì bảo là không 

biết, thế mới thực là biết.. Nói cách khác:: biết thì biết là biết, không 

biết thì biết là không biết…Có điều Khổng tử ít lời, còn Socrate phân 

tích kỹ lƣỡng, lý luận chặt chẽ. Phƣơng pháp lý luận của Socrate đƣợc 

Platon đào sâu…Nếu phải tóm gọn triết lý của Socrate-Platon vào một 

câu thì, trên bình diện xã hội, đó là nỗ lực siêu việt của lý trí để đem 

đối thoại thay thế cho bạo lực trong những tƣơng quan giữa ngƣời với 

ngƣời trong xã hội loài ngƣời: và trên bình diện lý thuyết là thƣợng tôn 

đối thoại nhƣ phƣơng pháp dẫn tới chân lí”.(x.Đỗ Mạnh Tri Sdt, 

tr.184) 

 

Ông Đỗ Mạnh Tri tiếp tục về “đối thoại”: 

“Đối thoại không chỉ là nói, càng không phải là thóa mạ ngƣời khác. 

Đối thoại trƣớc hết là đi tới,, lấp đầy cái khoảng cách giữa mình với 

ngƣời, để qua những lời nói về hành động, thông cảm đƣợc với những 

ý tứ của ngƣời khác. Muốn đƣợc vậy, cần vƣợt qua cảm xúc, tiên kiến, 

tập quán, và đặt vấn đề trên bình diện lý trí. Đối thoại: sự gặp gỡ giữa 

hai “Logos”, hai trí tuệ, trên con đƣờng tìm kiếm Chân Thiện Mỹ (…) 

Trong Phúc Âm có câu: “những tấm lòng trong sạch, nhìn thấy Chúa”. 

Với một ngƣời không tin vào Thiên Chúa, câu ấy vẫn ý nghĩa: “Khi 

lòng không đục, ta dễ nghe ra lẽ phải”. (x. Đỗ Mạnh Tri Sđd, tr.185) 

 

Trong đoạn dƣới đây, ông Đỗ Mạnh Tri đặt ra vấn đề số một trong đối 

thoại là “con ngƣời”, chứ không phải là đi tìm Chân Lý nhƣ Giao 

Điểm nói trong Lời nói đầu quyển “Đối thoại với Giáo hoàng Gioan 

Phaolô II”. Ông viết: 

 

“Nhƣng giữ lòng bình thản, đi tới, lấp đầy khoảng cách giữa ta với 

ngƣời cũng chƣa đủ. Đối thoại kiểu Platon hay Socrate, mục đích  là 
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để cùng nhau đi tìm Chân lí, nhƣ Giao Điểm đã ấn mạnh ngay trong 

Lời nói đầu của tuyển tập. Nhƣ vậy, đối thoại cốt để gặp chân lí chứ 

không phải để gặp ngƣời đối thoại với mình. Nhƣng đề cao Chân lí, 

nhất là Chân lí chữ hoa, ta dễ bỏ rơi con ngƣời. Theo tôi, đó là một 

thiếu sót lớn trong triết lí Hi Lạp. Thực tế, khi bàn về triết lí chính trị, 

Platon đã hoàn toàn bỏ rơi con ngƣời, vì ông đã chỉ lo thể hiện Chân 

Thiện Mỹ vào xã hội loài ngƣời mà không để ý tới thực tại con ngƣời. 

Đứng từ quan điểm loài ngƣời, chuyện gì không cần bắt đầu từ con 

ngƣời. Muốn dắt tay nhau đi dƣới những tấm biển chỉ đƣờng của trí 

tuệ 

Theo lối nói của Hà Sĩ Phu, điều kiện tiên quyết là phải nhìn thấy 

nhau. Không có đối thoại nếu không có sự tôn trọng ngƣời khác(x. Đỗ 

Mạnh Tri Sđd tr.185). 

 

Đến đây, một vấn đề khác nổi lên. Đó là ông Hoài Vân (1trong 18 tác 

giả của Giao Điểm) có câu viết: “Cần tìm những điểm giống nhau”, 

ông Đỗ Mạnh Tri  với quan điểm lấy con ngƣời làm chủ điểm, đã viết: 

 

“Tôi không hoàn toàn đồng ý với bạn Hoài Vân trong câu: cần tìm 

những điểm giống nhau, không đào hố giữa những khác biệt. Đồng ý. 

Nhƣng cũng không sợ những khác biệt. Ngƣợc lại, nên thẳng thắn 

khẳng định và kính nể những khác biệt. Vì tôn trọng ngƣời khác là tôn 

trọng ngƣời…khác.. Tôn trọng cái “khác” nơi ngƣời khác. Thƣợng tôn 

cái giống nhau. Có thể dẫn tới một thứ tổng hợp bát nháo 

(syncrétisme). Hơn nữa, khi chỉ tìm cái giống nhau, ta gián tiếp khai 

trừ cái khác nhau. Tức khai trừ ngƣời khác mình. Ngƣời đối diện với 

ta có giống ta mấy đi nữa cũng vẫn là một ngƣời khác. Chuyện đoàn 

kết và chia rẽ của ngƣời Việt đấy. Hễ khác là bị lên án: tả đạo, vô đạo, 

phản quốc, chia rẽ.(…). Đừng chủ trƣơng khoan dung, nếu trong thâm 

tâm đã phủ định khác biệt. Ngay cái ý tƣởng có vẻ độ lƣợng rằng ta 

chống cái ác, không chống ngƣời ác, chống vô minh, không chống 

ngƣời vô minh v.v…cũng thƣờng là bình phong để khai trừ tha nhân, 

vì ta đinh ninh rằng thiện ở phía ta, sự thật ở phía ta và bao lâu kẻ khác 
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chƣa phục thiện, chƣa nhìn ra sự thực, nghĩa là chƣa…nhƣ ta, thì họ 

không đáng đƣợc ta chấp nhận. Cùng lắm ta khoan dung đối với họ, và 

nhƣ thế, ta đã thấy ta “tốt lành” lắm. “Khoan dung” (tolérance), lại 

một danh từ nhập cảng (…) Khoan dung là tha thứ, khoan hồng trƣớc 

những điều lẽ ra không đƣợc chấp nhận. Khoan dung với tha nhân là 

coi ta hơn ngƣời, và chƣa nhận ra rằng đối diện với ta không phải là ta: 

đặc thù của họ là họ khác ta. Mà chính vì họ khác ta, họ mới là họ.Họ 

hiện diện đấy nhƣ một thực thể phải trân trọng. Đối với ngƣời Kitô 

hữu, ở đời này không có gì đáng trân trọng hơn. Vì ngƣời đứng trƣớc 

mặt dù ngƣời ấy thế nào đi nữa, chính là hình ảnh Thiên Chúa. Và nhƣ 

vậy, đối thoại trƣớc hết là gặp ngƣời với tất cả sự khác biệt của ngƣời. 

Để ngƣời có thể gặp ta với tất cả những sự khác biệt của ta.” (x. Đỗ 

Mạnh Tri Sđd tr 188) 

 

Để buông một chấm hết cho bài Ý nghĩa của đối thoại, tác giả viết: 

“Qua 18 bài tham luận, lạc giữa những lời lẽ quá đáng, và vì thế, 

không ý nghĩa, dù sao các bạn cũng nêu lên một loạt vấn đề thuộc lãnh 

vực khoa học, triết học, tôn giáo. Toàn là những vấn đề căn bản, đặt ra 

cho con ngƣời mọi nơi, mọi thời: những vấn đề mà ngƣời Tây phƣơng 

gọi là “intemporel”, không có thời gian tính, mặc dầu rất thiết thân. 

Mà chính vì thiết thân, nên cách đặt và giải quyết vấn đề, cũng nhƣ 

cách suy tƣ và lý luận dễ bị thành kiến và tình cảm chi phối. Tuy 

nhiên, nếu giữ đƣợc thái độ vô tƣ, ngoài cuộc, nếu cho vào ngoặc tất 

cả những gì có tính cách thời sự, rất có thể lƣơng tri sẽ gặp đƣợc lƣơng 

tri và lý trí chạm trán với lý trí. Một cách trân trọng. Vì thế, không 

nhân nhƣợng. Đó là mong ƣớc của tôi khi viết những trang này: Ngƣời 

gặp ngƣời. Còn gặp chân lý, thật không dám”.(x. Đỗ Mạnh Tri Sđd 

tr.189) 

 

Chúng tôi thiển nghĩ, lối viết của ông Đỗ Mạnh Tri về nhóm Giao 

Điểm, dù chỉ qua bài Ý nghĩa của đối thoại, là “hiền” quá, “đạo đức” 

quá, “Kitô giáo” quá. Tác giả đã tìm ra điểm sai lầm căn bản của nhóm 

này, đó là vì lý luận của họ “không có con ngƣời!”(Nhóm chữ này 
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chúng tôi mƣợn của Giáo sƣ Trần Đức Thảo). Ông Đỗ Mạnh Tri đã 

mang con ngƣời đến cho họ, mở lòng họ, mở cái cơ tâm họ ra, chỉ với 

một hy vọng mong manh họ nhận ra con ngƣời thật của mình, cái chân 

thân của mình để quay về với đồng loại mình. 

 

Tuy nhiên, việc Giao Điểm có chấp nhận thiện chí của ông Tri hay 

không, có lẽ khó biết đƣợc. Nhƣng chắc là không, nếu dựa vào tuyển 

tập của họ, tức là cuốn Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.Bởi 

vì nhƣ ông đã nhận xét trong bài nhân đọc cuốn sách của Giao Điểm: 

“chỉ là cái cớ, hơn nữa một dịp may để Giao Điểm “mở toang cánh 

cửa”, rồi qua Giáo Hoàng, tìm cách tấn công  và khai trừ một thành 

phần dân tộc” (x.Đỗ Mạnh Tri: Nhân đọc: “Đối thoại với Giáo Hoàng 

Gioan Phaolô II, 1997” tr.10). 

 

Ở những trang trên đây, chúng tôi có đề cập đến Giáo sƣ Dƣơng Ngọc 

Dũng, tác giả cuốn: “Phê bình những luận điệu phản trí thức của 

nhóm Giao Điểm” Sài Gòn 1997.Ông đã có một  nhận xét chung về 

các tác giả của cuốn sách: “Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan Phaolô 

II”: “Đọc xong, tôi cảm thấy bực bội vì những lý luận nhảm nhí, cách 

trình bày vụng về, đầy thâm ý xuyên tac” (Sdt. tr 7) 

 

Chúng tôi xin phép đƣợc trích dẫn mấy đoạn của Giáo sƣ dƣới đây: 

 

Ông Dƣơng Ngọc Dũng cũng đã viết trong bài trả lời Nguyễn Kha nhƣ 

sau: “trong Tông Thƣ “Tiến đến thiên niên kỷ thứ ba” Đức Giáo 

Hoàng (Gioan-Phaolô II) cũng yêu cầu các tín đồ Thiên Chúa Giáo 

sám hối vì trong lịch sử Giáo Hội đã có lúc sử dụng “những phƣơng 

pháp bất khoan dung và thậm chí cả bạo lực trong khi phụng sự chân 

lý”. Đức Giáo Hoàng đã thừa nhận các sai lầm trong lịch sử phát triển 

đạo Thiên Chúa. Còn Nguyễn Kha, còn các trí thức trong nhóm Giao 

Điểm, bao giờ thì thừa nhận các quan điểm sai lầm của mình về tôn 

giáo, về dân tộc? Phải chăng chính các anh đang lùi trở lại thời Trung 

Cổ và làm chính các việc mà các anh kết án: lập tòa án Pháp Đình 
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Giao Điểm để xử tội tất cả những ngƣời nào chống đối, phê bình việc 

làm vô ý thức của các anh: chia rẽ tôn giáo, âm mƣu gây ra chiến tranh 

tôn giáo giữa Phật Giáo và Thiên Chúa Giáo, phạm lại sai lầm của chế 

độ Ngô Đình Diệm ngày xƣa (đề cao Công Giáo, đàn áp Phật Giáo – 

còn các anh: chửi bới Thiên Chúa Giáo, đề cao Phật Giáo) để nhằm 

những mục tiêu gì?” (x. Dƣơng Ngọc Dũng Sdt, tr. 41-42) 

 

Giáo sƣ Dũng đã tìm đƣợc câu trả lời cho mình. Song câu trả lời này 

lại trở thành một câu hỏi khác. Ông viết: “Tôi không phải tín đồ Thiên 

Chúa Giáo nên chẳng có lý do gì để bênh vực Đức Giáo Hoàng.Thành 

thật mà nói tôi thấy vấn đề chẳng có gì phải làm rùm beng lên nhƣ 

vậy.Cũng rất có thể việc đả kích Đức Giáo Hoàng và cuốn sách của 

ngài có một mục tiêu ngầm khác là tạo vốn liếng chính trị cho nhóm 

Giao Điểm chăng? Và nếu thế thì đối tƣợng chính trị của sự phê bình 

này là gì? Bản thân Đức Giáo Hoàng chắc chắn không phải là mục 

tiêu. Hay là toàn bộ tín đồ Thiên Chúa Giáo tại Việt Nam? Hay là bản 

thân nhà cầm quyền ? (Dƣơng Ngọc Dũng, Sdt, tr.91) 

Trong một đoạn văn viết về Trần Văn Kha, Gs Dƣơng Ngọc Dũng tự 

hỏi: “Tại sao trong một cuộc tranh luận để đi tìm sự thật nhƣ ngài nói, 

lại phải dùng những thủ đoạn “give the dog a name and hang it”? Rồi 

ông bảo “công thức lƣu manh cổ điển” này của ngài và Nguyễn Kha 

nhƣ sau:  

Bƣớc 1: Tự đồng hóa vị trí của mình với vị trí của dân tộc, của quốc gia, 

của Sự Thật, nói chung là mọi lý tƣởng tốt đẹp trên đời. Giao Điểm = 

Dân Tộc, khởi tự phƣơng trình này, ta có: Chống Giao Điểm = Chống Dân 

Tộc. Chƣởi Trần Văn Kha tức là đã phạm tội chƣởi toàn thể dân tộc Việt Nam, 

văn hóa Việt Nam. 

Bƣớc 2: Chỉ trích đối phƣơng là phi dân tộc, phản quốc, hại dân… 

Bƣớc 3: Lên án gắt gao, chụp mũ đối phƣơng, không cho đối phƣơng 

mở miệng cãi lại, vì cãi lại các anh tức là cãi lại Dân Tộc, cãi lại Quốc 

Gia, cãi lại Chân Lý! Sao mà xảo trá thế? Tại sao lại khóa ngay mồm 

đối phƣơng, không cho cãi lại, không cho bào chữa? Các anh đang sống 
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ở Mỹ mà nhiễm phong cách độc tài, áp chế tƣ tƣởng, ngôn luận…ở đâu 

ra vậy? (x. Dƣơng Ngọc Dũng trong cuốn:”Phê bình những luận điệu phản 

trí thức của Nhóm Giao Điểm”- Trả lời các tác giả: Nguyễn Kha, Trần Trung 

Ngọc, Trần Văn Kha, Sài Gòn 1997, tr.62, 63) 

Chúng tôi nghĩ đến một nhận xét của Thƣợng Tọa Thích Trí Quang về 

ngƣời Công giáo Việt Nam(xin xem Phần 2 Chƣơng 2, mục: Cuộc 

thánh chiến thứ hai chống Công giáo của Thích Trí Quang” và chủ điểm 

của 18 ông trong Giao Điểm chính là di chúc, là lời trối trăng của Thích 

Trí Quang cho18 ông học trò của mình: 

“Ngay cả ngƣời Thiên Chúa giáo tốt đối với ngƣời dân cũng đã phạm 

lỗi hai lần”. 

Ông Nguyễn Văn Lục trong bài: “Thích Trí Quang: ông là ai? Một nhà 

tu đạo hạnh hay một kẻ vĩ cuồng tôn giáo ?” giải thích  ý nghĩa câu 

nhận xét của Thích Trí Quang nhƣ sau:  

“Ý của ông là “ngay cả những ngƣời công giáo cho dù họ là ngƣời tốt đi 

nữa thì họ cũng phạm hai tội. Tội thứ nhất đã là ngƣời công giáo thì 

theo Tây thực dân và bán nƣớc. Tội thứ hai là đã là công giáo thì họ là 

thứ Cần Lao Thiên Chúa giáo”.(Nguồn: DCVOnline.net tr.1) 

 

Kết Luận Về Nhóm Giao Điểm 

Chúng tôi đồng quan điểm với ông Đỗ Mạnh Tri khi cho rằng, việc 

nhóm Giao Điểm phê bình cuốn sách “Bƣớc qua ngƣỡng cửa hy vọng” 

của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chỉ là cái cớ. Mục tiêu chính của 

các ông Giao Điểm là bảy triệu ngƣời Công giáo Việt Nam. Trong lời 

mở đầu của cuốn “Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”, các ông 

này đã nêu ra 3 lý do, nhƣng lý do thứ ba mới là chủ điểm của nhóm 

này: “và đây có lẽ là điều thiết thân nhất của Giao Điểm, là tình cảm 

xót xa của những ngƣời Việt Nam có sống một phần và có hiểu biết một 

cách lƣơng thiện về lịch sử cận đại của đất nƣớc mình. Một chuỗi lịch 



161 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

sử đƣợc nối kết bằng những đợt sóng chống ngoại xâm bi hùng, trong 

đó, vai trò của những nhà truyền giáo phƣơng Tây và các sản phẩm 

bản địa của họ, tác hại của những chính sách xâm thực văn hóa đến 

những trung tâm quyền lực Thiên Chúa Giáo Âu Châu (mà tài liệu chắc 

chắn còn đƣợc lƣu trữ trong văn khố của Tòa Thánh Vatican) đến nay 

vẫn còn di hại sinh lực của Tổ quốc”. 

Và một điểm này nữa: phê bình Đức Giáo Hoàng và cuốn sách của 

Ngài, “chỉ là một cái cớ để các tác giả bàn về rất nhiều chuyện khác và 

đặt một loạt vấn đề; những vấn đề hóc búa nan giải nhƣ thời gian không 

gian, thiện ác, triết lý Đông Tây, hữu hạn vô hạn...; những vấn đề liên 

quan đến lịch sử Kitô giáo, đến Kinh Thánh và tính phản khoa học của 

Kinh Thánh, nhất là những tội ác của Kitô giáo. Ngoài ra ngƣời đọc vô 

tƣ có thể bỡ ngỡ thấy nêu những vấn đề rất xa lạ với chủ đề của tập 

sách, nhƣ dƣ đảng Cần Lao, chuyện chống Phật giáo (?) ở hải ngoại. (x. 

Đỗ Mạnh TriSđd tr.5) 

Cuối cùng dọc những bài của các tác giả trong Giao Điểm đứng trên 

quan điểm và lập trƣờng chính trị, phê bình gay gắt Công giáo Việt 

Nam, chỉ vì tại miền Nam Việt Nam trƣớc đây, từ năm 1954, có một 

ngƣời Công giáo làm Tổng thống là ông Ngô Đình Diệm. Vào giữa 

năm 1963, nổ ra cuộc đấu tranh của Phật giáo, liên quan đến việc treo 

cờ Phật giáo trong ngày lễ Phật đản của năm này. 

Ở vị trí lãnh đạo một chính phủ, một quốc gia, một đất nƣớc, việc một 

tôn giáo treo cờ của đạo mình tràn ngập các thành phố vào một dịp lễ 

trọng đại trong năm, thì có lẽ không một vị nguyên thủ quốc gia nào 

chấp nhận đƣợc. Vì việc ấy chỉ có thể xảy ra trong một đất nƣớc chọn 

một tôn giáo là quốc giáo, qua Hiến pháp của nƣớc ấy. Việt Nam 

không nằm trong số những quốc gia này. Việt Nam có nhiều tôn giáo, 

mọi tôn giáo đều bình đẳng trƣớc pháp luật. Việc chính quyền Ngô 

Đình Diệm cấm treo cờ tôn giáo trong các dịp lễ quan trọng của tôn 

giáo không chỉ nhằm có Phật giáo.Ông Ngô Đình Diệm đã vấp sai lầm 
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khi ra lệnh cấm treo cờ tôn giáo trong dịp lễ Phật đản năm 1963, khi 

đó cờ Phật giáo đã treo khắp nơi rồi. Thế là Phật giáo nổi dậy đấu 

tranh. Ngƣời Mỹ cũng muốn thay ông Diệm, những thành phần trí 

thức, đảng phái vốn không cùng lập trƣờng chống Cộng sản với ông 

và không thể loại trừ việc Cộng sản Bắc Việt cài ngƣời của họ vào ban 

lãnh đạo cuộc đấu tranh của Phật giáo (x: Sƣ già chùa Thắm và ông 

đại tá về hƣu của Nguyễn Khải, nxb Hội Nhà văn 1993).Ông Diệm cô 

đơn lại còn bị bao vây tứ phía. Và ông đã chết! Đây là cái sinh mệnh 

của ông. Những kẻ ghét ông đã có cái cớ để lật đổ ông. Xong việc là 

tan hàng! Nhƣng sai lầm của ông trong vấn đề treo cờ tôn giáo không 

đáng kể gì để phải hạ sát ông, vì có thể sửa chữa đƣợc, nếu TẤT CẢ 

đều đặt Dân Tộc và Tổ Quốc này lên hàng đầu. Ngô Đình Diệm là một 

con ngƣờiyêu nƣớc, một lãnh tụ sáng lập nền Cộng hòa. Nhƣng lịch 

sự sẽ trả về cho ông nguyên vẹn con ngƣời thực của ông. Nhóm Tạp 

chí Giao Điểm chống ông Diệm, chống luôn ngƣời Công giáo Việt 

Nam, coi họ là ngƣời có tội chỉ vì ông Ngô Đình Diệm là ngƣời đồng 

đạo với họ. Đây là điều thứ nhất nhóm Giao Điểm dốt, thiển cận và 

ngạo mạn. Nhóm Giao Điểm không dừng lại ở ngƣời Công giáo Việt 

Nam,họ còn mang cả Kinh thánh của Thiên Chúa giáo ra bôi báctrong 

các bài viết của mình. Việc này chỉ là cách “làm dáng trí thức” hoặc 

“đƣa mình lên hàng trí thứcthôi”, hoặc nữa là cách “học đòi vài triết 

gia cự phách vô thần” ở mấy thế kỷ trƣớc. Nhƣng thực tế, qua những 

thái độ bầy tỏ quan điểm cũng nhƣ lập trƣờng chính trị, tôn giáo và 

văn hóa của họ, thì thấy họ không tôn trọng ngƣời khác, không tỏ ra là 

ngƣời trí thức lƣơng thiện, một điều tối thiểu để đƣợc gọi là trí 

thức.Không biết mình và cũng không biết ngƣời, họ chỉ làm vấy bẩn 

tôn giáo mà họ là tín đồ. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy xót xa. Tƣởng 

rằng họ là những ngƣời đã vì biến cố ngày 30-4-1975, không thể ở lại 

trong nƣớc đƣợc, đành phải bỏ nƣớc  ra đi, tìm cái tự do cho mình và 

con cháu mình và với thời gian đã đủ để an định cuộc đời, nhƣng 

không, họ ở mấy nƣớc tự do, tụ họp dƣới cái tên Giao Điểm để hợp 

đồng đánh phá ngƣời Công giáo Việt Nam bằng những lời dao búanhƣ 
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thể của nhóm ngƣời “đánh mƣớn”, ngƣời còn “nhất điểm lƣơng tâm” 

cũng khó chấp nhận! 

 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm Với Công Giáo Và Phật Giáo 

 

Liên quan tới vấn đề chính quyền Ngô Đình Diệm “đề cao Công giáo, 

đàn áp Phật giáo”, chúng tôi có mấy chứng từ về việc này, xin chia sẻ 

với độc giả. Còn giá trị thực sự của nó nhƣ thế nào,  thuộc chuyện của 

mỗi ngƣời. 

 

Trong một bản tin tổng hợp chúng tôi nhận đƣợc vào ngày 01-5-2020, 

có mấy việc liên quan đến quan điểm của Tổng thống Diệm về vấn đề 

tôn giáo, do Lƣu Trọng Văn ghi lại. Ông viết: 

 

“Tiến sĩ Nguyễn Tiến, chồng của ca sĩ Ái Vân kể: “Ba tôi là kiến trúc 

sƣ, thành viên ban thiết kế dinh độc lập, trong team của Kiến Trúc Sƣ 

Ngô Viết Thụ. 

Một lần, khi ba tôi trình bày với tổng thống Ngô Đình Diệm về phân 

bổ, thiết kế các phòng, trong đó có phòng cho việc “thờ tự”. 

Tổng thống cho ý kiến ngay: 

-“Các ông nên thiết kế cách chung, dễ thay đổi, để sau này, tổng thống 

khác, tôn giáo khác có thể bài trí lại theo tôn giáo của họ”. 

Lần khác, lúc đó ba tôi là nhà quy hoạch cho vùng “Vị Thanh Hỏa 

Lựu”. Khi hƣớng dẫn tổng thống đi xem quy hoạch thành phố 

“Chƣơng Thiện”, chỉ tổng thống xem chỗ này là dinh tỉnh trƣởng, chỗ 

kia bƣu điện, chỗ nọ dành cho…, chỗ kia là nhà thờ…Tổng thống ngắt 

lời, hỏi ngay: “Chỗ nào xây chùa?”  Các ông phải nhớ dành đất cho 

chùa”. (Nguồn: Google Groups “Ban Tin Tong Hop 2019”) 

 

Vấn đề Tổng thống Ngô Đình Diệm với Công giáo và với Phật giáo là 

chuyện phức tạp, cũng không ít gây ngộ nhận cho ông. Thực tế nó 

không nhƣ những đồn thổi của dƣ luận chống đối ông và trong ngành 
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báo chí, những ngƣời bất đồng quan điểm chính trị với chính quyền 

của ông. 

 

Trong quyển Làm thế nào để giết một tổng thống(Tủ sách Văn Hiến, 

1970) hai tác giả là Lƣơng Khải Minh và Cao Thế Dung, đã kể lại câu 

chuyện chọn một vị thẩm phán cho vị trí Bộ trƣởng Tƣ pháp. 

 

Bắt đầu chuyện: 

“Vào lần cải tổ Chính phủ năm 1961, ông Nhu đƣợc ủy thác tìm một 

nhân vật giữ chức vụ Bộ trƣởng Tƣ Pháp. Ông cho mời Bác sĩ Tuyến 

bàn luận và góp ý: 

-Tôi muốn mời một Luật sƣ. 

Suy nghĩ một lát ông nói:‟ 

-Giới Thẩm phán thì có chuyên môn nhƣng „Sans caractère politique”. 

Bác sĩ Tuyến đáp: Trong hoàn cảnh này, ông Cố vấn nên chọn ngƣời 

trong giới Thẩm phán. 

Ông Nhu băn khoăn: Khó lắm. Ông Sĩ đó cũng là ngƣời Thẩm phán. 

C'est comme çà! Bác sĩ Tuyến trình bày: Giới Thẩm phán có nhiều 

ngƣời rất khá. 

Ông Nhu hỏi: 

-Ai đây? Liệu có làm gì đƣợc không hay cũng chỉ nhƣ ganger quelque 

chose! 

Bác sĩ Tuyến đề nghị: Phía ngƣời Bắc tôi thấy có ông Tòa Nguyễn 

Văn Lƣợng. Phía ngƣời Nam có ông Tòa Trần Minh Tiết. 

Ông Nhu không ngần ngại chấp nhận ông Tòa Trần Minh Tiết giữ Bộ 

trƣởng Tƣ Pháp vì ông Tiết có ba ƣu điểm: ngƣời Nam, Thẩm phán 

cao cấp và ở tuổi trung niên. 

Vì biết tính ông Tổng thống nên “chú Nhu” đƣa cả hai candidats Trần 

Minh Tiết và Nguyễn Văn Lƣợng lên cho ông Cụ tự chọn. Trƣớc đó, 

ông Nhu có lời khen ngợi nồng nhiệt ông Tòa Trần Minh Tiết trƣớc 

mặt Tổng thống Diệm. Ông Tổng thống chọn candidat Trần Minh Tiết 

theo lời đề nghị của “chú Nhu”. Ông Nhu biết tâm lý ông anh nên đề 

nghị mà nhƣ không đề nghị. Muốn tiến cử ai, ông Nhu thƣờng dùng 
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lời nói khéo, gián tiếp ca ngợi nhân vật này. Trƣờng hợp ông Trần 

Minh Tiết, ông Nhu nói đại cƣơng: “Tiết tƣơng đối còn trẻ, tôi nghe 

nói giới Thẩm phán tín nhiệm ông ta lắm…Tiết lại làm việc hăng hái”. 

Ông Nhu chỉ cần nói nhƣ vậy coi nhƣ chắc ăn. Nhƣng nếu ông đề cử 

đích danh ai và có tính cách chỉ định thì coi nhƣ thất bại. Ông Tổng 

thống sẽ lờ đi luôn. Nhƣng sau một đêm thì ông thay đổi ý kiến ngay 

và gọi “chú Nhu” vào cho biết ông Thẩm phán Nguyễn Văn Lƣợng. 

Ông Nhu trở về phòng và gọi Bác sĩ Tuyến cho hay: “Ông Cụ nói cái 

gì cũng Công giáo…Công giáo”. Thẩm phán Trần Minh Tiết có ƣu 

điểm là ngƣời Nam điều mà Tổng thống lƣu ý trƣớc nhất, nhƣng ông 

Tiết lại là tín đồ Thiên Chúa Giáo.Ông Nguyễn Văn Lƣợng, một Phật 

tử, đƣợc trao cho chức Bộ trƣởng Tƣ Pháp. (Sđd tr. 40-41) 

 

Cũng vẫn là vấn đề nhân sự trong Chính quyền Tổng thống Ngô Đình 

Diệm, trong cuốn sách “Bƣơi Mớ Tro Tàn Cay Mắt Ai”, tác giả là 

Trần Bảo Định, cựu sinh viên Văn Khoa Viện Đại Học Đà Lạt trong 

thập niên 60 của thế kỷ 20, sau đó là chiến sĩ Quân Giải Phóng. Ông 

Định hiện sống tại Sài Gòn. Bản tin tổng hợp ngày 07-12-2020 chúng 

tôi nhận đƣợc đã trích một đoạn về cố Tổng thống Ngô Đình Diệm 

trong quyển sách trên đây của tác giả Trần Bảo Định: 

 

“Bạn khó tin, rằng: 

Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bổ nhiệm toàn bộ những ngƣời bên 

cạnh mình là Phật tử? 

 

1.Đổng Lý Văn Phòng, Phó Đổng Lý, Tùy Viên, Tổng Thƣ Ký, Bí 

Thƣ, Chánh Văn Phòng, Tham Mƣu Biệt Bộ, Giám Đốc Nghi Lễ, 

Giám Đốc Báo Chí. 

 

2.Bốn Tƣớng trấn giữ 4 Vùng Chiến thuật, thì chỉ có một tƣớng là 

Công giáo: Huỳnh Văn Cao (Vùng 4 Chiến thuật) 

 

3.Những Phật tử thân cận Tổng thống Ngô Đình Diệm: 
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-Ông Nguyễn Ngọc Thơ, Phó Tổng thống 

-Đại tƣớng Lê Văn Tỵ, Tổng Tham Mƣu trƣởng 

-Thiếu tƣớng Tôn Thất Đính, Tổng trấn Sài Gòn-Gia Định 

-Ông Vũ Văn Mẫu, Bộ trƣởng Bộ Ngoại giao 

-Ông Quách Tòng Đức, Đổng Lý Văn phòng 

-Ông Nguyễn Đình Thuần, Bộ trƣởng Phủ Tổng thống, kiêm Bộ trƣởng 

Phụ tá Quốc phòng 

-Ông Đoàn Văn Thêm, Phó Đổng Lý Văn phòng 

-Ông Võ Văn Hải, Chánh Võ phòng 

-Ông Nguyễn Thành Cung, Tổng Thƣ ký 

-Ông Trần Sử, Bí thƣ 

 

4.Toàn bộ Tham Mƣu của Tổng thống đều là Phật tử 

 

5.Bên Quốc Hội có 75 trong tổng số 123 dân biểu Quốc Hội là Phật tử. 

 

6.Trong số 18 Tổng Bộ trƣởng, chỉ có 5 ngƣời là Công giáo 

 

7.Bên quân đội, tổng số 19 tƣớng lãnh quyền hành nhất, thì đã có 16 

tƣớng là Phật tử. (Hết trích) 
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CHƢƠNG 1 

 
SAU NGÀY 30-4-1975 

VỚI BA GIÁO TỈNH HUẾ - SÀI GÒN - HÀ NỘI 

 

Ngày 30 tháng 4 năm 1975, là một ngày không đến bất ngờ đối với 

những quan sát viên quốc tế, cũng nhƣ những chính trị gia chiến lƣợc 

trong chính quyền Mỹ lúc bấy giờ, và cũng không thể loại trừ, có một số 

thành phần trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, tỉ dụ Tổng thống 

Nguyễn Văn Thiệu, ông Nguyễn Tiến Hƣng, cố vấn của Tổng thống 

Thiệu v.v…, không thể không biết có một ngày nhƣ ngày 30.4.1975. 

Bấy giờ, đã qua 45 năm rồi! Đối với thời Internet, thời văn hóa @, 45 

năm là một thời gian đủ dài của một phận ngƣời và vận nƣớc. Riêng đối 

với giáo hội Công giáo tại Việt Nam, hai vị Tổng Giám mục của hai 

Tổng Giáo phận, là Huế và Sài Gòn, đã có những bƣớc đi khởi đầu 

mang đầy thiện chí, hòa hợp hòa giải chuyển thành ngôn ngữ gửi cho tín 

hữu của mình. Còn Tổng Giáo phận Hà Nội, đã qua nhiều thập niên thử 

thách từ năm 1945, cho nên để bầy tỏ niềm vui về một biến cố báo hiệu 

từ đây chấm dứt chiến tranh, hết cảnh đổ máu và chia ly, một linh 

mụcthừa lệnh Tổng Giám mục ra một thông báo với ba điều ngắn ngủi, 

gửi giáo dân của Tổng giáo phận về một cuộc sống làm ngƣời công giáo 

tốt, ngƣời công dân tốt. 
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Còn đối với đảng và nhà nƣớc CSVN, ngày 30.4.1975 là ngày kết thúc 

một cuộc chiến: “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, Trung quốc”. Đây là 

lời của ông Lê Duẩn, TBT Đảng CSVN, đƣợc ghi lại tại đền thờ ông ở 

Hà Tĩnh. Truyền thông của nhà nƣớc CSVN giải thích rằng câu nói trên 

của Lê Duẩn “chỉ mang tính ngoại giao” (Internet). 

Từ Những Thông Điệp Hòa Dịu… 

Tại Huế, sau khi “bị tiếp thu” (nhóm chữ của Một Giáo Sƣ Sử Học), 

ngày 1 tháng 4, Đức Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn Kim Điền lên 

tiếng nồng nhiệt chào đón hòa bình, mời gọi mọi ngƣời quên thù hận, 

sống hòa hợp hòa giải, bắt tay vào việc ngay để xây dựng đất nƣớc dân 

chủ, tự do và ấm no cho đồng bào. Mặt khác, Đức cha mời gọi tín hữu 

quyết tâm sống niềm tin Kitô giáo: “Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy 

sống Phúc Âm của Chúa Giêsu cho đến tận cùng. Con ngƣời không đến 

để đƣợc phục vụ, nhƣng là để phục vụ và thí mạng sống mình làm giá 

chuộc thay cho nhiều ngƣời” (Mt 20, 28) (x. Một Giáo Sƣ Sử Học, Sđd 

tr.45)(Xem toàn bài ở Phần Phụ lục) 

 

Cùng một tinh thần cởi mở ấy, Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn 

Bình của Tgp Sài Gòn cũng đã ra một Tâm thƣ  gửi các linh mục, tu sĩ 

và anh chị em giáo dân, đề ngày 5-5-1975. Tâm thƣ có đoạn: 

 

“Mặt khác, ngƣời Công giáo chúng ta phải sẵn sàng thi hành một cách 

tích cực mọi nghĩa vụ công dân do Chính phủ cách mạng lâm thời chỉ 

dẫn. Có những công cuộc cụ thể mà chúng ta có thể làm đƣợc ngay là 

tham gia các công tác nhằm ổn định tình thế, bảo vệ an ninh, cải hóa xã 

hội và dân sinh đang đƣợc phát động tại các địa phƣơng. Tất cả những 

gì liên quan đến công ích, chúng ta hãy tích cực tham gia nhƣ những 

công dân gƣơng mẫu.”(Dẫn từ tờ TIN NHÀ số 21 – Mùa Thu – 8. 1995, 

tr. 6 cột 1, xem toàn Tâm thƣ ở Phần Phụ lục) 

 



170 | V I Ệ T  N A M  C Ô N G  G I Á O  .  .  .  

 

 

Ngoài ra, Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn còn liên tục ra những văn kiện 

về việc “di tản” hay “bỏ chạy” ra nƣớc ngoài của các thành phần trong 

dân chúng, gây sợ hãi và hoang mang trong cộng đồng; về việc Chính 

quyền mới kêu gọi dân chúng đi “vùng kinh tế mới”, hay phát biểu của 

Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình về vụ Vinh Sơn tại hội trƣờng 

Ủy ban Nhân dân Cách mạng quận 10, ngày 14-2-1976, khiến trong 

giới Công giáo thành phố có nhiều phản ứng không ủng hộ lập trƣờng 

của Đức cha Nguyễn Văn Bình. 

 

Về việc “di tản”, “bỏ chạy” hay “vƣợt biên”, Tòa Tổng giám mục Sài 

Gòn ra Thông cáo, viết: 

“Những biến cố dồn dập xảy đến trong mấy tuần qua đã tạo nên cảnh 

điêu linh tang tóc cho hàng triệu đồng bào khắp nơi và tình trạng cực kỳ 

hoang mang cho toàn thể dân chúng. 

Để giúp cho ngƣời Công giáo tránh đƣợc những thái độ tiêu cực hoặc 

cực đoan bất lợi  trong hoàn cảnh hiện tại. Tòa Tổng giám mục Sài Gòn 

nhận thấy có trách nhiệm nhắn nhủ anh chị em tín hữu mấy điểm quan 

trọng sau đây: 

 

1.Trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngƣời công giáo cũng phải cố gắng tự 

chủ, bình tĩnh nhờ đức Tin của mình, để có thể nhận định thời cuộc một 

cách sáng suốt. 

Thái độ hoảng hốt chỉ có thể làm cho tình thế thêm trầm trọng và gây 

thêm nhiều hậu quả tai hại cho chính mình. 

 

2….không bao giờ Giáo hội chủ trƣơng hay tán thành việc võ trang các 

giáo xứ hoặc thành lập các đạo quân công giáo. Giáo hội cũng không hề 

chủ trƣơng di dân lánh nạn ra ngoại quốc nhƣ nhiều tin đồn vô căn cứ 

đã đƣợc tung ra. 

 

3.Tích cực hơn nữa, ngƣời công giáo cũng nhƣ hết mọi ngƣời dân, đều 

phải cố gắng góp phần vào công cuộc vãn hồi hòa bình và hòa giải giữa 
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đồng bào Việt Nam. Đó là một nhu cầu khẩn thiết của tình thế, đồng 

thời cũng là một đòi hỏi của Tin mừng Kitô giáo…”(Bđd, tr.7 cột 1,2) 

 

Huấn dụ này là hữu ích và cấp thiết, chứng tỏ đƣợc sự sáng suốt và bình 

tĩnh của ngƣời đứng đầu một tổng giáo phận lớn và quan trọng về chính 

trị, văn hóa, kinh tế chẳng những trong lịch sử hiện đại mà cả trong thế 

kỷ trƣớc.  

 

Còn vấn đề kêu gọi giáo dân đi vùng kinh tế mới, thì ngày đó, ngƣời 

viết đã chống đối vì đã có nhiều gia đình nghe lời chính quyền Quân 

quản bán nhà bán đồ đạc trong nhà để đi cho nhẹ gánh, nhƣng một thời 

gian ngắn, họ đã trở về trong tiều tụy, thiếu thốn, bệnh tật, nghèo túng 

hơn trƣớc. Họ không còn nhà, không chỗ trú thân, nên ngƣời và đồ đạc 

mang theo đành để trên lề đƣờng, ngủ trên lề đƣờng. Hoàn cảnh ấy ai có 

thể cầm lòng và đi ca ngợi cái chính sách thổ tả ấy. Quả thực, lá thƣ của 

Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình cũng không tránh né điều mà ngƣời 

dân đã tới vùng kinh tế mới lại phải trở vế, nguyên nhân cũng vì những 

điều mà lẽ ra, nhà cầm quyền phải làm trƣớc cho ngƣời dân, nhƣ đào 

giếng lấy nƣớc, dựng tạm cho ngƣời dân những túp lều ở đƣợc 

v.v…Nhƣng đi tới nơi rồi mới nhận ra rằng, chính quyền hành động 

nhƣ thể “đem con bỏ chợ”. 

 

Phải nói rằng, lá thƣ của Tổng giám mục Sài Gòn ngày ấy rất can đảm. 

Ngài nói lên tính cách đặc thù của một lời kêu gọi “ra đi” và “làm 

chứng” trong một hoàn cảnh mờ tối, thƣơng đau và hận thù. Tiếng nói 

ngày ấy có thể ví nhƣ Tiếng vọng của một ngôn sứ trong sa mạc, mời 

gọi ngƣời tín hữu “lên đƣờng” mà chƣa biết nó dẫn ngƣời ta đi tới đâu. 

Chỉ biết chắc, đó là con đƣờng hẹp thật sự theo nghĩa đen, chứ không 

hiểu theo nghĩa của Tin mừng.Với nội dung bức thƣ nhƣ thế, không có 

một giải nghĩa nào khác hơn là Tòa tổng giám mục Sài Gòn ủng hộ lời 

kêu gọi của phía chính quyền đang có chủ trƣơng đẩy mƣời một thành 

phần thuộc cƣ dân của thành phố Sài Gòn phải đi vùng kinh tế mới. Mà 
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nghĩa của ngày ấy là thành phố Sài Gòn hoa lệ này phải đƣợc quét cho 

sạch, nó không phải nơi để cho những thành phần của chế độ cũ ở. 

Dƣới đây là một đoạn trích trong thƣ đó: 

 

“Hội thánh đƣợc sai đến mọi nơi. Ở bất cứ nơi nào mà con ngƣời bƣớc 

chân vào một môi trƣờng mới, một hoàn cảnh lịch sử mới, thì những 

ngƣời tin vào Đức Kitô cũng hòa mình với anh chị em đồng loại của 

mình mà đi tới, mang trong lòng niềm hy vọng và mến thƣơng, cứ nhƣ 

thế cho đến tận cùng thế giới (Mt 28, 20). Đó là mầu nhiệm đƣợc sai đi 

của Hội thánh. 

Ngày nay cũng trong mầu nhiệm đó, các vùng kinh tế mới đang chờ 

đón chúng ta. Cùng với đông đảo đồng bào ta, nhiều anh chị em tín hữu 

đã đi tới đó, và sẽ đi tới đó sau này. 

Đây là lời mời gọi khẩn thiết cho Hội thánh Việt Nam làm dấu chứng 

cho Nƣớc Trời. Đây là cơ hội thuận lợi để Hội thánh hiện diện tích cực 

giữa lòng Dân tộc và thể hiện Tin mừng tình thƣơng của Chúa Kitô 

trong khung cảnh hiện tại của Đất nƣớc. Đây là dịp Hội thánh thực hiện 

canh tân và sống mãnh liệt sức sống của Chúa Kitô Phục 

sinh…”(Nguồn: TIN NHÀ số 21-Mùa Thu - 8.1995, tr.8) 

 

Sau đây là 11 thành phần phải đi vùng kinh tế mới: 

 

Ông Huỳnh Văn Tâm, Thành ủy viên, Trƣởng Ban vận động hồi hƣơng 

và xây dựng Vùng Kinh tế mới Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn), giải 

thích về các chủ trƣơng vận động đồng bào thành phố đi hồi hƣơng và 

xây dựng các vùng Kinh tế mới, qua cuộc phỏng vấn của đài phát thanh 

thành phố, đƣợc phổ biến vào cuối tháng 4-1977, theo đó thì 11 thành 

phần phải đi tới vùng Kinh tế mới là: 

 

1.Những ngƣời không có việc làm 

 

2.Những ngƣời mua đi bán lại. Lý do: điều này không phù hợp với yêu 

cầu cải tạo và xây dựng chủ nghĩa xã hội. 
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3.Những ngƣời có vốn liếng và phƣơng tiện, tƣ liệu sản xuất nhƣ các 

tiểu chủ và nhà tƣ sản: điều này không phù hợp với xã hội chủ nghĩa. 

 

4. Thanh niên, học sinh, sinh viên mà đã thôi đi học: sẽ đƣợc huy động 

đông đảo vào mặt trận lao động sản xuất nông nghiệp (tức gia nhập đội 

ngũ Thanh niên xung phong) để xây nhà cửa, đào giếng, làm đƣờng, 

làm thủy lợi ở các xã vùng Kinh tế mới. 

 

5. Các sĩ quan, công chức và nhân viên chế độ cũ còn trong thời gian 

quản chế và quản huấn. 

 

6. Đối với thƣơng phế binh của chế độ cũ và những nạn nhân của tệ nạn 

xã hội cũ: không thể trông chờ vào cứu tế mà phải lao động sản xuất để 

sống và phải quyết tâm đổi đời mình bằng cách tham gia xây dựng các 

vùng Kinh tế mới. 

 

7. Đối với những ngƣời hoàn toàn mất sức lao động và cô đơn, thì dựa 

vào đoàn thể địa phƣơng, bà con láng giềng giúp đỡ, chánh quyền chăm 

sóc một phần. 

 

Việc xây cất nhà thờ, chùa, thánh thất, Đảng và Nhà nƣớc không hề 

ngăn cản, nhƣng trong vài năm đầu, ta còn gặp nhiều khó khăn về ăn ở 

và sản xuất, phải khắc phục nhiều mặt dần dần mới ổn định đƣợc. Do 

đó chỉ có thể xây cất nhà thờ, chùa và thánh thất sau khi cuộc sống đƣợc 

ổn định, có căn cơ vững chắc. 

 

8. Những ngƣời nào có quê cũ thì hồi hƣơng lập nghiệp, không có thân 

nhân hoặc không có đất sản xuất “sẽ đƣợc hƣởng mọi tiêu chuẩn nhƣ 

đồng bào đi vùng Kinh tế mới”. 

 

9. Những ngƣời thợ lành nghề, giỏi về kỹ thuật cơ khí trong diện ở lại 

nhƣng do yêu cầu bức thiết trƣớc mắt, cần xây dựng mỗi xã kinh tế có 

một lò rèn thủ công hay nửa cơ giới nhằm sửa chữa và chế tạo dụng cụ 
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sản xuất (mặc dù những ngƣời này đang là công nhân của nhà nƣớc làm 

việc tại thành phố), nhƣng “Đảng và chánh quyền ở phƣờng, quận sẽ đề 

nghị, có tham khảo ý kiến và nhất trí với các cơ sở làm việc của anh em, 

sẽ mời anh em tham gia xây dựng vùng Kinh tế mới”. 

 

10. Trong những gia đình có ngƣời trong diện ở lại thành phố mà còn 

nhiều ngƣời không có công ăn việc làm nhƣng còn sức lao động, đời 

sống trong gia đình gặp khó khăn, mà thấy cần đi xây dựng vùng Kinh 

tế mới có lợi cho trƣớc mắt và lâu dài, tự nguyện đăng ký thì cũng đƣợc 

cách mạng tạo điều kiện thuận lợi để đi xây dựng vùng Kinh tế mới. 

 

11. Trong quá trình xây dựng vùng Kinh tế mới, ngành văn hóa giáo 

dục cũng ngày càng phát triển cần có nhiều chuyên viên, nhiều lao động 

trí óc và chân tay giỏi về khoa học kỹ thuật, về văn hóa giáo dục. Khi 

địa phƣơng có yêu cầu thì thành phố có trách nhiệm đáp ứng theo điều 

kiện và khả năng của thành phố. Anh em trí thức sẽ có dịp phục vụ xây 

dựng vùng Kinh tế mới.” 

 

Việc cƣỡng bức 11 thành phần trên đây đang cƣ ngụ tại thành phố Sài 

Gòn phải đi vùng kinh tế mới, đƣợc tiến hành ngay sau ngày 30-4-1975 

và việc đài phát thanh phổ biến cuộc phỏng vấn ông Huỳnh Văn Tâm 

vào cuối tháng 4-1977, chỉ vì đó là lúc đang có những nỗ lực để hoàn 

tất đƣa dân hồi hƣơng hoặc đi vùng kinh tế mới, dự trù vào cuối năm 

1977, mặc dù trƣớc đó, năm 1976 cũng đã là thời hạn chót cho chƣơng 

trình này. Thế nhƣng, hết thời hạn này đến thời hạn khác, việc đƣa 

ngƣời dân về quê hay tới các vùng rừng núi đã thất bại. Một trong 

những nguyên nhân chính đƣợc phần đông chấp nhận, là chiến tranh 

biên giới, nhất là phía Tây, chống lại bọn Khmer đỏ. Ngoài ra còn có 

những nguyên nhân khác, nhƣ vì không muốn bỏ thành phố, phần đông 

đã tìm mọi cách để “ẩn mình”  trong các cơ quan hay xí nghiệp nhà 

nƣớc, bằng cách hối lộ cho cán bộ có chức có quyền.   
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Ngƣời Tàu ở Chợ lớn nói với nhau rằng, cán bộ “chịu ăn” thì họ không 

sợ. Quả nhiên, cán bộ rất “chịu ăn” mà còn “ăn” rất bạo và trắng trợn 

nữa. Vì lẽ đó, việc  đƣa dân đi vùng kinh tế mới đã mất hẳn cái đe dọa 

đối với nhiều ngƣời. Nhƣng vẫn còn có những ngƣời phải ra đi vì họ 

biết mình thất thế thật sự, không có những điều kiện để ở lại thành phố. 

Lại cũng có ngƣời muốn bỏ thành phố thật sự. Nhƣng họ đã sống và 

làm việc ra saotại vùng kinh tế mới. 

 

Ngày 19-8-1979, chúng tôi có gặp và nói chuyện với một ngƣời đàn 

ông trạc 40 tuổi đã di vùng kinh tế mới ở Dƣơng Minh Châu từ cuối 

năm 1975. Ông đã nói cho chúng tôi nghe cuộc sống và việc làm ở đó. 

Dƣới đây là nội dung cuộc nói chuyện mà chúng tôi đã ghi lại trong 

nhật ký. 

 

“-Năm đầu nhà nƣớc phát cho đƣợc gần một năm gạo, làm thì theo tập 

thể. Năm đầu thu hoạch cũng khá. Nhƣ một mẫu lúa thu về đƣợc 

khoảng từ 50-60 giạ. Nhƣng từ năm thứ hai trở đi, số thu hoạch cứ mỗi 

năm một ít dần.. Và cho tới nay, sau 5 năm thì không còn gì. Cho nên, 

theo ông, xã của ông có khoảng 8000 dân, đã bỏ đi khoảng 60 hay 70%. 

Họ rải rác đi các nơi khác hoặc về nằm vỉa hè của thành phố. Có khu 

kinh tế mới nay đã vắng tanh ngƣời. Còn khu của ông, dân chƣa đi hết 

vì còn chờ lấy đƣợc giấy chứng minh nhân dân đã. Tuy nhiên, mỗi gia 

đình chỉ để lại 1,2 ngƣời đàn ông, còn vợ con cũng đã bỏ đi rồi…” 

 

Riêng tại Tòa Tổng giám mục Hà Nội, mãi đến ngày 16-8-1975, mới có 

một Thông cáo, nhắc đến ngày 30-4, do một linh mục TL Đức Tổng 

giám mục. 

 

Thông cáo có 3 điều: 

 

“1.Đức Tổng giám mục khuyên các cha lo liệu để các giáo hữu mừng lễ 

Quốc khánh 2.9 năm nay cách trọng thể hơn các năm trƣớc, vì đây là 
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lần thứ nhất chúng ta đƣợc mừng trong chiến thắng hoàn toàn và an 

bình đƣợc lập lại trên khắp cõi Việt Nam. 

 

2.Đức Tổng giám mục khuyên các giáo hữu trong cả tuần đầu tháng 9 

năm nay siêng năng sốt sắng hơn làm việc cảm tạ Chúa về mọi ơn lành 

đã ban cho Tổ quốc yêu quý của chúng ta, lại xin Chúa ban thêm nhiều 

ơn lành khác. Cũng phải nhớ ơn các chiến sĩ đã bỏ mình vì nƣớc và cầu 

nguyện cho họ chóng đƣợc lên thiên đàng. 

 

3.Đức Tổng giám mục nhắc lại điều ngƣời đã nhiều lần khuyên các giáo 

hữu là hãy cố gắng làm ngƣời công giáo tốt, ngƣời công dân tốt. 

 

Trong thành phố Đức Mẹ 

ngày 16 tháng 8 năm 1975 

TL Đức Tổng giám mục 

Giuse Trần-Văn-Mai, Linh mục” 

(Nguồn: TIN NHÀ số 21 – Mùa Thu- 8.1995, tr.7 cột 1) 

 

Nhận xét: 

Trên tờ TIN NHÀ (Paris), số trên đây, có một nhận xét về hai Tâm thƣ 

của Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình (Sài Gòn) và Tổng giám mục 

Nguyễn Kim Điền (Huế), rất ngắn, có khoảng hơn 30 từ, nhƣng cũng là 

điều cần suy nghĩ. Viết rằng: 

 

“Nội dung chính yếu hai lá thƣ giống nhau. Nhƣng đọc kỹ thấy có 

những điểm khác nhau báo hiệu một đƣờng lối dấn thân khác nhau: 

một bên nhân nhƣợng, một bên không hề nhƣợng bộ”.(Bđd, số 21- Mùa 

Thu – 8.1995 tr.6 cột 2) 

 

Còn về Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Hà Nội, tờ TIN NHÀ viết: 

“Thông cáo của Tòa Tổng giám mục Hà Nội ngày 16-8-1975 cũng nhắc 

tới ngày 30-4. 

Lại một sự khác biệt rất ý nghĩa”.(Bđd tr.7 cột 1) 
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Chúng tôi cảm thấy hình nhƣ Đức Tổng giám mục Giáo phận Huế đã 

biết trƣớc những gì sẽ xảy đến cho ngàiqua Thƣ Chung gửi các Linh 

mục, Tu sĩ, Giáo dân Tổng giáo phận Huế, đề ngày 17/10/1984.(xem 

toàn văn Thƣ Chung ở phần Phụ lục) 

 

Chính quyền Cộng sản đã có những hành động bất thƣờng đối với Ngài. 

 

Thƣ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh 

gửi Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình 

về  trƣờng hợp Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền 

 

Lá thƣ do ông Nguyễn Văn Chì, chủ tịch UBMTTQVN Thành phố Hồ 

Chí Minh ký ngày 6-8-1977, liên quan đến hai bản văn dƣới có ghi là 

lời phát biểu của Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền, giáo phận 

Huế, đƣợc phổ biến trong giới Công giáo và Phật giáo. 

 

Bản văn thứ nhất là vào ngày 15-4-1977, trong cuộc họp do  Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Trị Thiên và Thành phố Huế tổ 

chức để thông báo vụ chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ một 

số vị lãnh đạo Phật giáo thuộc hệ thống chùa Ấn Quang. 

Bản văn thứ hai là vào ngày 22-4-1977, trong cuộc họp cũng do Uỷ Ban 

Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh Bình Trị Thiên tổ chức, để lấy ý kiến 

đóng góp vào bản dự thảo Đề cƣơng Báo cáo của Ban Chấp hành Đảng 

bộ Đảng CSVN tỉnh Bình Trị Thiên trong Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất 

vòng hai. 

 

Theo Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền đƣợc ghi trong hai bản 

trên đây thì, Việt Nam hiện không có tự do tín ngƣỡng. Ngƣời Công 

giáo bị chèn ép. Chính sách tự do tín ngƣỡng chỉ có trên văn bản. Do đó 

mới có sự chống đối nhƣ vụ nhà thờ Vinh Sơn (1976), vụ Phật giáo Ấn 

Quang (1977) v.v…. 
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Lá thƣ của ông Nguyễn Văn Chì dài 8 trang báo đầy những lời lẽ quen 

thuộc, vừa đe dọa, đả kích những thành phần bất đồng chính kiến mà 

ông gọi là “bọn phản động”, lại vừa đề cập đến đạo Công giáo Việt 

Nam lúc sơ khai bị vua chúa phong kiến khủng bố, cấm cách chỉ vì… 

mà ngƣời ta cũng thƣờng đọc thấy trên tờ Công giáo và Dân tộc. Ở đây 

xin đề cập đến một điểm trong lá thƣ: vấn  đề phân biệt đối xử. 

 

Ông Nguyễn Văn Chì viết rằng: “Không hề có bất cứ hành động nào 

phân biệt đối xử về quyền lợi và nghĩa vụ công dân, đối với ngƣời có 

đạo và không có đạo. Đặc biệt đồng bào giáo cũng nhƣ lƣơng đều đƣợc 

bảo đảm đầy đủ quyền bình đẳng về chính trị, kinh tế, quyền tham gia 

bàu cử và ứng cử, quyền đƣợc hƣởng sự phân phối nhƣ nhau”. 

 

Nhƣng ở một đoạn khác, sau khi đề cập đến lời phát biểu của một đại 

biểu (tức linh mục Chân Tín) tại Hội nghị Ủy ban Trung ƣơng Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam họp tại thành phố Hồ Chí Minh (1977) mà trong bản 

văn (ghi là lời của Đức cha Nguyễn Kim Điền) nhắc lại “thì ngƣời 

Công giáo có cảm tƣởng mình là công dân hạng hai”, ông Nguyễn Văn 

Chì có vẻ nhƣ tức giận, nói ngƣợc lại điều mà ông nói trên đây. Ông 

viết: 

Xét“Có thể nói thẳng, không cần gì phải giấu giếm là quả có sự phân 

biệt đối xử và cần có sự phân biệt đối xử với một số ngƣời không chịu 

cải tà, quy chánh,, không chịu làm theo lẽ phải và không làm đúng với 

đạo lý chân chính”. 

 

Vẫn chỉ là một giọng điệu, “chân lý” thuộc về mình, mọi sự đều “tốt 

đẹp” dƣới chế độ Cộng sản, chỉ những ai không nhận ra đƣợc điều ấy, 

lại còn chống đối, thì mới phải chịu sự phân biệt đối xử (!) 

Đối tƣợng của lá thƣ nhằm tới là Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim 

Điền và một số vị lãnh đạo Phật giáo trong vụ chùa Ấn Quang. Nhƣng, 

cái “lẽ phải” và cái “đạo lý chân chính” của chế độ Cộng sản là gì? 

Không có gì khác hơn là: “đào tận gốc, trốc tận rễ” những “trí, phú, địa, 

hào”. Và, chúng tôi chỉ ghi lại đây một hàng chữ liên quan tới nông 
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thôn Việt Nam sau Cải cách ruộng đất, để thấy cái “lẽ phải”, cái “đạo lý 

chân chính” của đảng CSVN là gì? 

 

“Nông thôn Việt Nam trở nên xơ xác về tình cảm giữa ngƣời với ngƣời, 

về chính trị, về kinh tế, về xã hội và văn hóa v.v…(Nguồn: Bauxite Việt 

Nam: Thƣ của ông Chu Đình Xƣơng gửi BCH Trung ƣơng đảng CSVN 

tháng 2/1983).Cái “lẽ phải” và cái “đạo lý chân chính” của Cộng sản là 

thế này sao?! 

 

Trong thƣ gửi Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, ông Nguyễn 

Văn Chì yêu cầu Đức cha Bình trả lời một vài thắc mắc của ông liên  

quan đến hai bản văn đƣợc ghi là của Đức cha Nguyễn Kim Điền. Ông 

Chì viết: 

 

“Chúng tôi chƣa rõ hai bản văn này có phải đúng là của ông Tổng giám 

mục địa phận Huế ghi lại hay không? Sự ghi chú đó có phản ảnh trung 

thành lời phát biểu của ông Tổng giám mục địa phận Huế hay không? 

Và chúng tôi cũng chƣa biết rõ việc phổ biến hai bản văn đó là có ý 

kiến của ông Nguyễn Kim Điền hay không? Ai là ngƣời chịu trách 

nhiệm phổ biến ? Chúng tôi mong ông Tổng giám mục hỏi lại và cho 

chúng tôi đƣợc biết”.(Tạp chí Đứng Dậy số 99 tháng 9-1977) 

 

Chúng tôi không biết Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình có trả lời 

hay không và nếu có thì ngài đã trả lời nhƣ thế nào và hành xử ra sao 

trong vai trò của ngài đối với chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh lúc 

bấy giờ cũng nhƣ đối với Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền.? Chỉ 

biết rằng Đức cha Điền bị quản thúc từ năm 1977, là năm xảy ra vụ 

Phật giáo Ấn Quang để sau đó ngài phát biểu về tình trạng tôn giáo ở 

Việt Nam, cho mãi đến năm có “đổi mới” (1986), nghe nói có một phái 

đoàn chính phủ đến thăm ngài và xin lỗi ngài về cách đối xử của Nhà 

nƣớc. Nhƣ thế, rõ ràng là một cử chỉ “sửa sai” (?) Chỉ có chính những 

ngƣời này mới hiểu đƣợc hành vi của họ là “thật” hay “giả”. 
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Nhƣng điều mỉa mai lại ở phía những ngƣời công giáo “yêu nƣớc”, vẫn 

không muốn “đổi mới” sau khi chế độ cho phép từ Đại hội Đảng lần thứ 

6 năm 1986. Sau khi Đức cha Nguyễn Kim Điền qua đời vào ngày 8-6-

1988, tờ Công giáo và Dân tộc số 668 ngày 3-7-1988, Ngƣời Tín Hữu 

trong mục Câu Chuyện Cuối Tuần (Có nguồn tin cho biết, Linh mục 

Trƣơng Bá Cần phụ trách mục này) viết ở mục này nhƣ sau: 

 

“…tại sao một giám mục có đủ điều kiện tâm linh và tâm lý để đi với 

chủ nghĩa xã hội nhƣ Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền lại chống 

đối Nhà nƣớc Xã hội chủ nghĩa? Có thể có nhiều lý do nhƣ: những 

ngƣời tốt không đủ để tham mƣu theo chiều hƣớng đúng, những ngƣời 

xấu lại có cơ hội để lôi kéo theo chiều hƣớng sai trái; chính quyền và  

Mặt trận tại chỗ không giúp đỡ đúng mức và đúng lúc để điều chỉnh 

những việc làm và tƣ tƣởng lệch lạc?...” 

 

Đấy là một cách nhìn hoàn toàn của mộtnhà quen lý luận theo phƣơng 

pháp sử học.Tác giả “Ngƣời Tín Hữu” trong mục Câu Chuyện Cuối 

Tuần trên đây, không viết cho ngƣời đã khuất gần một tháng trƣớc đó, 

là Tgm Nguyễn Kim Điền, mà viết cho các Giám mục còn sống! 

 

 
…ĐếnNhững Tiếng Nói Bất Thƣờng Của Các Giám Mục 

 

Chỉ tính từ năm 1960, khi Tòa thánh thiết lập Hàng Giáo phẩm Việt 

Nam, cho tới nay cũng đã trải qua 60 năm. Trong 60 năm này, chỉ riêng 

có từ sau ngày 30-4-1975 là các Giám mục chịu nhiều khó khăn , thƣ̉ 

thách, vu khống và bôi nho ̣v .v..., đồng thời cũng nhiều chống đối , bất 

tuân, hiểu lầm, nghi ky ̣và bất công nhất.Thế nhƣng, những ai vu khống 

và bôi nhọ, những ai chống đối và hiểu lầm các giám mục? Và đâu là 

căn cơ của vấn đề này? 

Chúng tôi nghĩ không khó để trả lời những vấn nạn này. Nó có đầy 

trong cuốn sách này, đến nỗi chúng tôi đã phải buông xuống trang sách 



181 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

này một câu ngắn sau tất cả những “tiếng nói” của giáo dân: “Nếu Tất 

Cả đều Im Lặng” thì giáo hội Việt Nam sẽ thế nào trƣớc con mắt của 

ngƣời khác! Cũng đã đến lúc những chuyện không mấy vui giữa cha-

con nên đƣợc xem là điều bình thƣờng trong sinh hoạt tôn giáo, biết yêu 

thƣơng và tôn trọng nhau, bình đẳng trong giao tiếp, gặp gỡ. Nhƣng 

phải tránh một cạm bẫy, đó là thấy sai, thấy lạc đƣờng Thập giá mà vẫn 

im lặng, coi đó là việc của Các Đấng, thì rất nguy hiểm, chúng ta đã 

thành nô lệ của ma quỷ! Chúng ta cũng đừng làm cho Chúa thất vọng ở 

chúng ta, đừng làm cho Ngƣời phải quay mặt đi, bởi chúng ta đã thờ 

Satan, là Marx, là Chủ nghĩa, là Đấu tranh giai cấp. 

Ngƣời Côṇg sản Viêṭ Nam , ngay tƣ̀ trong bí mâṭ , đa ̃chủ trƣơng nắm 

chính quyền không qua phổ thông đầu phiếu , không chơi trò dân chủ 

của tƣ bản. Nghĩa là phải cƣớp lấy chính quyền bằng bạo lực . Để thành 

công, Cộng sản đã triệt tiêu hết các lực lƣợng chính trị đảng phái chống 

đối họ. Công giáo mạnh, chƣa thể triệt hạ ngay, chƣa thể lập “Công 

giáo tự trị” thì dùng chiêu mua chuộc, nhƣợng bộ, tạm lùi để đợi thời 

cơ. Chiến thuật này ông Hồ Chí Minh đã áp dụng tại Địa phận Phát 

Diệm năm 1945, nhất là tỏ thái độ “thân thiện”, “tình cảm”với Đức 

Giám mục Lê Hữu Từ.Phạm Văn Đồng về Phát Diệm suốt một tuần lễ 

trƣớc ngày 29-10-1945, ngày Vị Khổ tu yêu nƣớc Lê Hữu Từ đƣợc tấn 

phong Giám mục Phát Diệm.Việc này có hai nghĩa: một là ông Hồ sợ 

uy tín của đức cha Lê, ngài là cháu đời thứ 8 của vua Lê Hy Tông 

(1676-1704), tên thật là Lê Duy Hợp, có sách chép là Duy Cáp; hai là 

để canh chừng và đối phó nếu có biến. 

Không biết các giám mục Việt Nam sau ngày 30-4-1975, có ở trong 

tình trạng nhƣ vậy không? 

Khi có chính quyền rồi , Côṇg sản dùng baọ lƣc̣ , khủng bố , đe doạ , dụ 

dỗ, mua chuôc̣, áp dụng luật rừng xanh để giữ . Họ sống chết với kẻ nào 

tỏ ra chống đối họ, họ đấu tranh cả trong nội bộ , trong hàng ngũ của ho .̣ 

Họ chỉ cần CÁI HIỆN TẠI,  “và chỉ biết đời sống vâṭ chất mà thôi, ngoài ra 

không có gì nƣ̃a.Sống có môṭ đời rồi hết, nên ai nấy (nhƣ̃ng tín đồ Côṇg 

sản) chỉ lo làm cho mình đƣợc mọi điều thắng lợi , sá chi những điều 
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phúc họa thiện ác .” (x. Trần Troṇg Kim , trong Môṭ cơn gió buị , nxb 

Vĩnh Sơn, Sài Gòn  1969,tr.114). Vì bây giờ , họ có đƣợc tất cả, quyền 

lực vô đối, tài sản đầy nhà. Nhƣng có một thứ họ không thể có đƣợc, ấy 

là lòng dân, bởi họ coi dân là kẻ thù của họ. Dân có thể một lúc nào đó 

vùng lên quật ngã họ, nhƣ lịch sử của bao triều đại phong kiến hay ngay 

trong triều đại Cộng sản mới đây thôi.  Họ muốn có một đạo Phật của 

Nhà nƣớc họ , là phải có , để bên này phá nát bên kia , điển hình là vu ̣

Chùa Bát Nhã , Làng Mai ở Lâm Đồng và san bằng ngôi chùa Liên Trì  

bên Thủ Thiêm, quận 2 Tp.HCM của Giáo hội Phật giáo Việt Nam 

Thống nhất. Thế là Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tiêu trầm! Chỉ còn 

Phật giáo quốc doanh! Riêng với Giáo hôị Công giáo  Việt Nam, Côṇg 

sản xếp vào loại khó trị nhất . Môṭ, đây là tôn  giáo hoàn vũ , có một 

phẩm trâṭ lớp lang , hoàn bị bậc nhất thế giới ; tồn tại trên khắp thế giới 

qua 2000 năm với không biết bao nhiêu thƣơng đau, thế mà vẫn tồn tại, 

vẫn phát triển. Đây là một hình thái hiện diện trên mặt đất này lâu nhất 

nhƣ thế, không có hai.Các thành phần lãnh đạo trong Giáo triều Rôma 

cũng nhƣ trong các Giáo hội Quốc gia , hay là giáo hôị điạ phƣơng , đều 

là những nhà trí thức , thông thái , đaọ đƣ́c , thánh thiện . Những hoạt 

động xã hội của Giáo hội, có một phần quan trọng  là phục vụ ngƣời 

nghèo, kẻ mồ côi không nơi nƣơng tựa và bệnh nhân truyền nhiễm  

v.v… 

Còn đối với chính quyền Cộng sản, ngay từ ban đầu họ đã có chủ 

trƣợng triệt hạ trí thức, đây là một trong bốn đối tƣợng Cộng sản cho 

rằng để xây dựng thành công và bảo vệ chính quyền, bốn đối tƣợng 

phải triệt hạ là: trí, phú, địa, hào.Lịch sử cho thấy rất ít khichính quyền 

Cộng sản nhƣợng bộ những yêu cầu của tôn giáo, mặc dù là những yều 

cầu về nội bộ. Vì thế mà trong Giáo hội, có Giám mục, linh mục, giáo 

dân can đảm chống lại chính quyền về những quyền căn bản giáo hội bị 

tƣớc đoạt.Nhƣng đây không phải là tất cả, còn có Giám mục theo 

khuynhhƣớng ôn hòa, muốn giữ cho mình và giáo hội đƣợc bình 

yên.Bởi vậy, không thể tránh đƣợc trong hàng Giám mục có mâu thuẫn 

hay chia rẽ. Có điều, việc này đƣợc giữ kín, chừng nào có thể. 
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Các giáo sĩ ngay lành , suy nghi ̃theo trƣờng ốc , biêṇ luâṇ theo kinh 

điển. Các ngài không tính toán theo thói đời , không khôn ngoan theo 

thói thế gian, không hùa theo phƣờng kẻ dƣ̃, nên trƣớc một nhà nƣớc do 

đảng trị mƣu lƣợc, không có đối lập, lại bạo tàn, vô thần, ghét tôn giáo, 

lƣơng tâm con ngƣời là thứ xa xỉ phẩm v.v...thì đó là một thách đố đối 

với các Giám mục.Giáo hội không có con đƣờng “đối đầu”  mà chỉ có 

“đối thoại” với những thế lực chính trịtìm “thắng lợi” bằng những hành 

động vô pháp và phi nhân. Giáo hội không thể làm thế! 

Ngƣời viết xin kể lại một câu chuyện về việc treo cờ đỏ sao vàng trong 

một dịp Mừng 50 năm thành lập giáo xứ: 

Năm 2005, 2006, ở miền Nam có nhiều giáo xứ gốc di cƣ , đa ̃sốt sắng 

và long trọng tổ chức lễ kỷ niệm mừng 50 năm thành lâp̣ và Năm 

Thánh. Xƣ́ nào cũng có làm cuốn kỷ yếu , ngày lễ khai mạc thì có quay 

phim, mởtiệc liên hoan v.v…Ở một giáo xứ nọ thuộc quận Tân Bình, 

với gần 5000 giáo dân. Nghe nói có một giáo dân đề nghị cha chính xứ  

treo cờ đỏ , để thêm phần long trọng . Cha chính xƣ́ bèn ra lời kêu gọi 

các gia đình treo cờ đỏ sao vàng . Khi thấy chƣa có nhà nào treo , môṭ 

ông trùm già (ngƣời di cƣ 1954 hẳn hoi) nhắc cha xƣ́ về treo cờ taị môṭ 

buổi hop̣ tổng kết trƣớc ngày lê ̃khai mac̣ . Môṭ thành viên trong Hôị 

đồng Muc̣ vu ̣giáo xƣ́ đƣ́ng bâṭ dâỵ , cha xƣ́ và cha phu ̣tá chƣa kip̣ nói , 

thì ngƣời này đã nói . Đaị ý, xin hai cha và quý vi ̣ xét laị viêc̣ này . Đây 

là một lễ thuần túy tôn giáo , luâṭ pháp không bắt treo cờ  của nhà nƣớc 

thì tại sao chúng ta phải treo . Trong ngày lê ̃khai mac̣ , có quay phim , 

sau đó chuyển điã ra nƣớc ngoà i biếu ân nhân và đồng hƣơng . Nếu 

trong các điã ấy có thu toàn cảnh ngày lễ , có cờ đỏ sao vàng dầy đặc , ít 

ra là tại con đƣờng vào nhà thờ và trƣớc tiền đƣờng nhà thờ cũng nhƣ 

các gia đình chung quanh , thì chúng ta sẽ khó xử về tinh thần. Vì cộng 

đồng ngƣời Viêṭ ở nƣớc ngoài hầu hết đều chống lá cờ ấy . Đấy là một 

sƣ ̣thâṭ, không thể phủ nhâṇ . Khi nói câu này, anh nhìn sang một thành 

viên Ban thƣờng vụ, giữ chức Phó ngoại, là một trung tá công an về 

chống bạo động, xem phản ứng . Ông ta khẽ gật đầu . Ngƣời này nói 

xong ngồi xuống , hôị nghi ̣ gần 100 ngƣời không ai có ý kiến khác . 
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Nhƣng đăc̣ biêṭ , cả cha xứ và cha phụ tá cùng nói một lƣợt và một câu 

duy nhất : “phải thích ứng”! 

Các linh mụ c dâũ là trí thƣ́c , đaọ đƣ́c nhƣng laị có cách ƣ́ng xƣ̉ không 

thâṇ troṇg, không hiểu thích ƣ́ng trong trƣờng hơp̣ này có nguy haị về 

sau và ảnh hƣởng dây truyền tới các xƣ́ đaọ khác là nhƣ thế nào .May 

mà việc treo cờ không có ai nhắc tới nƣ̃a, cha xƣ́ cũng thôi. 

Mặc dù vậy, vụ treo cờ đỏ tại một buổi lễ kỷ niệm 50 năm thành lập 

giáo xứ và mở Năm Thánh vừa kể trên đây, dẫu chỉ là một đơn vị nhỏ, 

song nó có những yếu tố chứng minh cho thấy ý thức chống Cộng sản 

của ngƣời Công giáo miền Nam và một số linh mục coi sóc giáo xứ rất 

lỏng lẻo, hầu nhƣ không có. Ngƣời đƣa ý kiến treo cờ đỏ trong ngày lễ 

không rõ là ai, phải chăng là ông phó Ngoại vụ của Hội đồng Mục vụ 

Giáo xứ đạo ấy, là Trung tá Công an thuộc lực lƣợng Chống bạo động? 

(điều này chính ông ta nói ra). Sau đó ông ta sang Hoa kỳ, có lẽ là với 

vai trò tôn giáo vận. Một ngƣời lớn tuổi, di cƣ vào từ năm 1954, nhắc 

tới việc treo cờ đỏ. Yếu tố này nhắc đến tinh thần chống Cộng. Nhƣng 

sau hơn nửa thế kỷ, tinh thần này nơi ông đã mất. Ông chỉ là một cá 

nhân hay nó tiêu biểu cho nhiều thành phần ngƣời Công giáo tại miền 

Nam Việt Nam từ sau ngày di cƣ năm 1954 và sau năm 1975? Điều gì 

đã ảnh hƣởng đến tinh thần của họ và của hai cha? Tôi đã đọc ở đâu đó 

điều này: linh mục, giáo dân và một phần giáo sĩ của miền Nam chịu 

ảnh hƣởng tinh thần cởi mở của Vatican II, cụ thể là nơi hai linh mục 

Chánh và phó xứ qua câu chuyện treo cờ đỏ tại giáo xứ các ngài. Các 

ngài cho rằng phải“thích ứng”! Nhƣng đấy là cái cửa đẫn đến tiêu vong. 

Ảnh hƣởng Vatican II còn biểu hiện nơi một số linh mục trong Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo. Nhóm này đã vƣợt rào, đi quá xa. Cả hai trƣờng 

hợp này đều nguy hiểm đối với Giáo hội trƣớc cái họa Cộng sản. Có lẽ 

nào, Giáo hội Công giáo Việt Nam sẽ bị Cộng sản hóa từ từ, nếu đảng 

Cộng sản còn tiếp tục cai trị toàn thể đất nƣớc này 100, 200 hay 500 

năm nữa! 

Sự kiện trên đây khiến ngƣời viết nghĩ đến một lúc nào đó, ngƣời Cộng 

sản “nắm” đƣợc đa số Giám mục, linh mục; còn Ủy ban Đoàn kết Công 
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giáo thì đầy những linh mục đã cam kết với công an khi làm hồ sơ vào 

Chủng viện là phải phục vụ chế độ.Tin tức từ Tổng Giáo phận Huế cho 

biết rằng, Đại chủng viện Huế đƣợc mở cửa lại năm 1994. Những ứng 

sinh ở Đà Nẵng đƣợc gọi đến Sở Công an nhiều lần. Công an nói thẳng 

với họ: “Các anh phải biết rằng đất nƣớc của các anh là Việt Nam, 

không phải là Vatican. Vậy các anh phải biết ai là ngƣời các anh phải 

trung thành”. Một số khác, công an nói: “Không phải là Chúa, mà là 

chính chúng tôi chọn các anh vào chủng viện và làm cho các anh thành 

linh mục”. 

Nếu tinh thần cởi mở của Vatican II đã ảnh hƣởng vào đời sống đạo của 

các linh mục và giáo dân, nhƣ sự việc tại xứ đạo trên đây trong dịp 

mừng ngày thành lập giáo xứ, thì một tác giả ẩn danh, chỉ ghi ở đầu 

sách: Một Giáo Sƣ Sử Học,(chính là Linh mục Bùi Đức Sinh, op?), biên 

soạn, viết cuốn: Giáo hội Công giáo ở Việt Nam- Phụ chƣơng (từ 1975 

đến ngày nay). Calgary-Canada 2000. Ở phần III, viết: “Sau ngày 30-4-

1975, Giáo hội Công giáo ở Việt Nam bắt đầu con đƣờng đầy khó khăn, 

và không nhƣ các Giám mục mời gọi “hòa hợp và hòa giải Dân tộc”. 

Trong khi miền Bắc giữ im lặng thì trong Nam hai thái độ đã hình thành 

trƣớc thời cuộc: mềm dẻo để thích nghi, và cƣơng quyết để trung thành 

với Phúc Âm” (Sđd, tr.45) Không rõ tác giả muốn nói tới hàng Giám 

mục hay toàn thể giáo dân? Có lẽ tác giả nói đến một số giám mục và 

cộng đồng giáo dân: mềm dẻo để tồn tại, nhƣng cƣơng quyết trung 

thành với Chúa và với Giáo hội, mặc cho các Giám mục kêu gọi hòa 

hợp và hòa giải dân tộc. 

Nhƣng, nếu đây chỉ muốn nói về chủ trƣơng của hàng Giám mục thì 

Cộng sản không dễ chấp nhận thái độ cƣơng quyết bảo vệ lẽ phải và các 

quyền căn bản của Giáo hội mà không có “đổi chác”! Chính vì điều này 

mà trong hàng Giáo phẩm có một vài vị đã có những phát biểu khác 

thƣờng, có khuynh hƣớng ngả về phía cầm quyền,  gây chống đối trong 

giáo dân và linh mục. 

Trƣờng hơp̣ Đƣ́c cha Bùi Văn Đoc̣ , Giám mục Mỹ Tho qua bài giảng lễ 

tại nhà thờ Vƣơng cung thánh đƣờng thá nh Phaolô ngoaị thành 
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Rôma;hay  nhƣ vu ̣Hồng y Phaṃ Minh Mâñ nói về  lá cờ 3 sọc đỏ trên 

nền vàng; Giám mục Nguyễn văn Khảm thì “lập ngôn” về một viễn ảnh 

hay ảo ảnh “cánh chung luận” của chủ nghĩa Mác-xít; Giám mục 

Nguyễn Sơn Lâm thì ca tụng Đảng Cộng sản Việt Nam “luôn luôn vì 

dân và vì hạnh phúc của nhân dân” trong lời phát biểu của Đức cha, tại 

Hội nghị góp ý kiến vào Dự Thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội VIII 

do Ủy ban Mặt trân Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa tổ chức, tháng 6/1996.Đó 

là những sự việc cụ thể, những “tiếng nói” cụ thể. Những ngƣời Công 

giáo Việt Nam khi biết đƣợc những vụ việc này, thì chẳng đặng đừng 

mà phải góp ý với các ngài thôi. Nếu TẤT CẢ đều im lặng thì hình ảnh 

Công Giáo Việt Nam sẽ nhƣ thế nào? 

 
Vụ Cờ Vàng 

 

Chúng tôi đã không muốn đƣa vấn đề này vào đây, thật tình là vậy, rồi 

lại phải nói đến, vì ngay tại thời điểm xảy ra, là tháng 6 năm 2008, đã 

có nhiều ý kiến không chấp nhận quan điểm của ngài khi ngài nói đến 

lá cờ vàng ba sọc đỏ trong một lá thƣ gửi cho ba Giám mục Việt Nam, 

là những ngƣời sẽ tham dự Đại hội Giới trẻ Công giáo Thế Giới (WYD) 

2008 tại Sydney, Australia. Sở dĩ chúng tôi trở lại vấn đề này, vì chúng 

tôi đang nói đến ở đây, cách hành xử của các Giám mục trong những 

vấn đề không thuộc sứ vụ trung tâm hay chính yếu của các ngài, chứ 

không vì chuyện lá cờ. Những vấn đề nhƣ thế này, các ngài không nói 

cũng không ai bắt bẻ. Nhƣng khi nói thì các ngài lại vấp phải lỗi, khiến 

có phản đối, có tai tiếng. Dƣ luận làm ồn lên trong vụ cờ vàng, vì ngƣời 

ta nghĩ rằng Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn đã ngả về phía Nhà nƣớc 

Cộng sản, tiếng nói của ngài về lá cờ vàng nhƣ thể là một bày tỏ quan 

điểm và lập trƣờng về chính trị của ngài, một cách hành xử không thích 

hợp trong vị trí mục tử. Thực tế cho thấy rằng, những quốc gia tiếp 

nhận ngƣời tị nạn Việt Nam từ sau ngày 30-4-1975, họ vẫn tôn trọng lá 

cờ vàng ba sọc đỏ của cộng đồng ngƣời Việt. Lá cờ này đƣợc coi nhƣ 

biểu tƣợng cho những giá trị nhân bản, dân chủ, tự do. Lá cờ luôn luôn 

xuất hiện tại những buổi sinh hoạt của cộng đồng ngƣời Việt cũng nhƣ 
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tại các buổi lễ truyền thống của Việt Nam từ ngàn xƣa cho tới giai đoạn 

mất về tay ngƣời Cộng sản.  

 

Chúng tôi xin đăng lại nguyên văn Tuyên bố chung của Cộng Đồng 

Ngƣời Việt Tự Do Úc Châu về nhận định của ĐHY Phạm Minh Mẫn, 

liên quan đến lá cờ vàng. Thiết nghĩ đây là quan điểm chung của cộng 

đồng ngƣời Việt tị nạn ở hải ngoại. Mất mát này không thuộc về cộng 

đồng ngƣời Việt tị nạn mà thuộc về Hồng Y Phạm Minh Mẫn! 

 

Cộng Đồng Ngƣời Việt Tự Do Úc Châu 

Vietnamese Community in Australia 

PO Box 2115 Footseray VIC 3011 

Tel: 0411 7565 552 Email: sicmaa@satlink.com.au 

 

 
Tuyên bố chung 

về nhận định của ĐHY Phạm Minh Mẫn 

 

Vào đầu tháng 6 vừa qua, trên trang mạng Tiếng Vọng Gioan Baotixita 

có đăng tải lá thƣ của Đức Hồng Y Phạm Minh Mẫn gửi cho một số vị 

Giám mục Việt Nam, trong đó Đức Hồng Y ngụ ý rằng trong Đại Hội 

Giới Trẻ Thế Giới tới đây tại Sydney, lá cờ vàng ba sọc đỏ là “một sự 

cố làm tắc nghẽn con đƣờng hiệp thông của các bạn trẻ Việt Nam” và 

chỉ “biểu trƣng một thói đời mang tính đối kháng”. Qua bức thƣ này, 

đa số đều có thể hiểu đƣợc là Đức Hồng Y không muốn trông thấy lá cờ 

vàng hiện diện trong ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. 

 

Cộng Đồng Ngƣời Việt Tự Do Úc Châu đã thảo luận và chia sẻ với 

Tuyên Úy Đoàn Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại Úc Châu, và đã 

đƣa đến kết luận chung là lá thƣ trên chỉ phản ảnh quan điểm riêng của 

Đức Hồng Y chứ không phải là quan điểm của Cộng Đồng Công Giáo 

Việt Nam Úc Châu cũng nhƣ của Ban Tổ chức Đại Hội Giới Trẻ Thế 

Giới Sydney. 

mailto:sicmaa@satlink.com.au
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Cộng Đồng Ngƣời Việt Tự Do Úc Châu nhận định nhƣ sau: 

 

1-Mặc dù rất tôn trọng vị trí lãnh đạo tôn giáo của Đức Hồng Y, Cộng 

Đồng Ngƣời Việt Tự Do Úc Châu hoàn toàn không đồng ý với những 

quan điểm của Đức Hồng Y về lá cờ vàng và sự hiện diện của cờ vàng 

trong ngày Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. 

 

2-Cộng Đồng Ngƣời Việt Tự Do Úc Châu và đại đa số ngƣời Việt cƣ 

ngụ tại Úc Châu đều công nhận và coi lá cờ vàng ba sọc đỏ là tƣợng 

trƣng cho các giá trị nhân bản và tự do dân chủ của ngƣời Việt, và là 

biểu tƣợng chính thức của ngƣời Việt tị nạn Cộng Sản. 

 

3-Cộng Đồng Ngƣời Việt Tự Do Úc Châu không bao giờ chấp nhận lá 

cờ đỏ của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Lá cờ này không bao giờ đƣợc coi 

là biểu tƣợng đại diện cho ngƣời Việt sinh sống tại Úc, đặc biệt là cho 

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới. 

 

4-Cộng Đồng Ngƣời Việt Tự Do Úc Châu kêu gọi tất cả các thanh niên 

và đồng hƣơng ngƣời Việt nếu đi tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 

2008 tại Sydney, hãy mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ, để lá cờ thiêng 

liêng, biểu tƣợng chung của ngƣời Việt yêu tự do chúng ta có dịp hãnh 

diện tung bay trong dịp lễ hội quốc tế quan trọng này. 

 

Úc Châu, ngày 23 tháng 6 năm 2008 

 

 

 

Lời Chủ Chăn 
“Vƣợt Khó Trên Đƣờng Đổi Mới” 

 

Tòa Tổng giám mục Thành phố Hồ Chí Minh hôm 01-10-2011, đã công 

bố một bản văn ghi là Lời Chủ Chăn, kèm sau một cái tựa nhƣ thể đây 
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là một bài báo: “Vƣợt khó trên đƣờng đổi mới”, ký tên là Hồng y Tổng 

giám mục GB. Phạm Minh Mẫn và Phêrô Nguyễn Văn Khảm giám mục 

Phụ tá. 

Xin in lại nguyên văn “Lời Chủ Chăn”. 

 

Kính gửi Anh em linh mục, anh chị em tu sĩ, giáo dân trong gia đình 

giáo phận 

Anh chị em rất thân mến, 

1. Nhận diện những khó khăn 

Lời Chủ Chăn những tháng trƣớc khai mở con đƣờng đổi mới hiện 

trạng nếp sống đạo, nếp sống văn hoá xã hội. Lời Chủ Chăn tháng 

10.2011 mong gợi ý cho mọi ngƣời suy nghĩ, nhận diện những khó 

khăn trên đƣờng đổi mới, tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, tìm lối thoát ra 

khỏi vòng lẩn quẩn với những ngõ cụt, để mở rộng sự hiệp thông trong 

Giáo Hội và xã hội. Mục đích là nhằm đƣa những giá trị Tin Mừng, 

những giá trị nhân bản, vào trong đời sống gia đình và xã hội, kinh tế và 

chính trị hôm nay. Đó là cách tham gia vào sứ vụ Tân Phúc Âm hoá 

hôm nay, và đồng hành với Chúa Giêsu phục vụ cho sự sống cùng sự 

phát triển của gia đình nhân loại. 

2. Tìm hiểu nguyên nhân sâu xa 

Trong lịch sử thế giới, công cuộc đổi mới đời sống nhân loại, trên bất 

kỳ châu lục nào, cũng đều đối diện với nhiều khó khăn. Những khó 

khăn với những nguyên nhân khách quan và chủ quan bắt nguồn từ sự 

tƣơng tác giữa thế sự và tâm sự diễn ra nơi chiều sâu của cuộc sống con 

ngƣời. Nguyên nhân khách quan, điển hình nhƣ công cuộc cải tạo xã 

hội, mang tính cƣỡng bách đã gây ra những chấn động tâm lý, đã tạo ra 

những xáo trộn và bất ổn cho đời sống nhân loại. Nguyên nhân chủ 

quan, cụ thể nhƣ đối diện với những chấn động tâm lý tạo ra bất ổn và 

lo sợ, nhiều ngƣời mang tâm trạng thất đoạt khép lại trong bản năng tự 
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vệ để sinh tồn, khiến tâm trí con ngƣời bị đình bộ, lập trƣờng và thái độ 

bị đóng băng trong tƣ thế dễ gây hấn và chống đối. 

3. Khó khăn từ sự tƣơng tác giữa thế sự và tâm sự 

Những diễn biến lịch sử hôm qua gây xáo trộn và bất ổn ở một vài nơi, 

hôm nay đƣợc lập lại ở nhiều nơi trên thế giới. Trên đất nƣớc Việt Nam, 

sau biến cố lịch sử 1975, công cuộc cải tạo xã hội làm cho riêng Giáo 

Hội công giáo miền Nam Việt Nam mất đi hơn 2000 cơ sở giáo dục, y 

tế, từ thiện nhân đạo. Về Tổng giáo phận Saigon, ngoài việc mất đi lối 

400 cơ sở, gia đình giáo phận mất đi cả cái tên nguồn gốc xã hội của 

mình cùng nhiều thành viên và sự ổn định. Với những mất mát to lớn về 

của và ngƣời, nhiều ngƣời cảm thấy bị loại trừ, bị xoá sổ, bị bách hại, 

quyền lợi và tự do của họ bị biến thành của bố thí theo cảm hứng của 

ngƣời đang nắm quyền lực trong tay. 

Khó khăn từ những hƣớng sống khác nhau 

Bị tổn thƣơng nặng nề và mang tâm trạng bất an kéo dài, một số buộc 

phải rời khỏi quê hƣơng đi tìm một cuộc sống mới nơi xa lạ, theo làn 

sóng di dân trên khắp thế giới. Một số thì khép lại trong thái độ tự vệ để 

tồn tại. Một số khác nỗ lực bung ra đồng hành cùng dân tộc để đấu 

tranh cho sự sống còn. Tình hình đó làm cho đời sống cộng đồng phân 

rẽ theo nhiều hƣớng khác nhau. Những hƣớng sống khác nhau, những 

quan điểm khác nhau, nói chung là những dị biệt trong đời sống cộng 

đồng giáo hội hay cộng đồng dân tộc, vừa có thể là một mối lợi khi 

đƣợc sử dụng để bổ túc và phong phú hoá cho nhau qua đối thoại trong 

chân lý và hợp tác phục vụ cho công ích, vừa có nguy cơ trở thành một 

thảm kịch khi đƣợc sử dụng để chống đối và loại trừ nhau, tạo nên 

những cuộc xung đột không ngừng. 

Khó khăn từ nguy cơ bị biến thành công cụ chính trị 

Trong thực tế, trên phƣơng tiện truyền thông, xuất hiện nhiều nhãn hiệu 

khác nhau, nhƣ bảo thủ hay cấp tiến, khuynh hữu hay khuynh tả, chống 

cộng hay quốc doanh, đƣợc phía nầy phe kia sử dụng để quy kết cho 
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nhau. Dù mang nhãn hiệu nào, những nhóm theo những khuynh hƣớng 

sống khác nhau, đều trở nên mối quan tâm hàng đầu của những nhà 

chính trị ở hiện trƣờng, cũng nhƣ của cánh làm chính trị trên mạng 

truyền thông, hay trong quán cà phê. Quan tâm để thừa cơ hội sử dụng 

tổ chức nầy hay loại ngƣời kia nhƣ một công cụ chính trị, để chống đối 

và kết án nhau, để đấu tranh cho lập trƣờng và quyền lợi của mình. 

Khó khăn từ sự u uất bị biến thành khí thế đấu tranh 

Tình trạng đối kháng căng thẳng lo sợ kéo dài, tạo nên những u uất 

trong lòng nhiều ngƣời. Và bƣớc kế tiếp là, mỗi khi xuất hiện một sự 

kiện trong sinh hoạt xã hội, hay một tin tức trên mạng truyền thông, và 

khi cánh nầy cảm thấy quyền lợi mình bị tổn thất, cánh kia quy kết là 

nguy hại cho quyền lực của mình, thì sự u uất bùng lên thành ngọn lửa 

đấu tranh. Kinh nghiệm cho thấy, dù mang tính ôn hoà hay bạo lực, một 

khi ngọn lửa đấu tranh bốc lên thành xung đột, trƣớc mắt ít có tính chữa 

lành, lại còn làm cho vết thƣơng cũ ngày càng hằn sâu vào đời sống 

cộng đồng. 

4. Cởi bỏ nếp sống cũ, xây đắp nếp sống mới 

Thánh Phaolô là ngƣời trƣớc kia đã từng xông xáo đi lùng sục, bách hại 

và loại trừ ngƣời kitô hữu, nhƣng sau biến cố té ngựa, đã trở thành sứ 

giả Tin Mừng cho các dân tộc. Theo kinh nghiệm của Ngài, làm mới 

hiện trạng đời sống bị kiềm toả trong vòng những căng thẳng và chống 

đối, trƣớc tiên có nghĩa là cởi bỏ nếp sống cũ, thoát ra khỏi vòng lẩn 

quẩn của những cuộc xung đột dây chuyền. Và xây nếp sống mới có 

nghĩa là nỗ lực sống yêu thƣơng đồng cảm với đồng loại, hợp tác với 

mọi ngƣời kiến tạo một trật tự nhân bản hơn cho mọi chế độ xã hội hôm 

nay, xây mới ngôi nhà thế giới hôm nay trên nền đá vững chắc, với bốn 

trụ cột vững bền là chân lý và tình thƣơng, công lý và hoà bình. Nói 

cách khác, cởi bỏ nếp sống cũ đồng nghĩa với cởi bỏ lối sống văn hoá 

sự chết, và xây đắp nếp sống mới có nghĩa là nỗ lực cùng nhau vun đắp 

nền văn hoá sự sống và văn minh tình thƣơng cho gia đình nhân loại 

hôm nay. 
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Nhân vật lịch sử Phaolô còn truyền lại cho hậu thế kinh nghiệm quý giá 

nầy: loài ngƣời chỉ có thể làm mới hiện trạng nếp sống nhân loại nhờ sự 

hợp lực với nhau, đồng thời nhờ ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần đổi 

mới lòng trí mọi ngƣời, dẫn dắt họ bƣớc đi trong ánh sáng chân lý và 

tình yêu cứu độ của Chúa Giêsu. Và ý thức mục đích đổi mới là nhằm 

thực hiện ý định của Thiên Chúa yêu thƣơng cứu độ, đƣa gia đình nhân 

loại ra khỏi vòng kiềm toả của tính đối kháng và lòng tham sân si, để 

mọi ngƣời đƣợc tự do cùng nhau tiến bƣớc đi đến tận nguồn sống mới, 

nguồn sống dồi dào, trong yêu thƣơng và an bình. 

5. Theo vết chân sứ giả Tin Mừng trong thế giới đầy mâu thuẫn và xung 

đột 

Nhiệm vụ chăm sóc và dẫn dắt đoàn chiên của Chúa đi đến nguồn sống 

dồi dào, đòi hỏi linh mục hôm nay có khả năng tạo điều kiện cho cộng 

đoàn dân Chúa thoát khỏi vòng lẩn quẩn của những bất hoà và xung 

đột, để tự do tiến bƣớc trong ánh sáng bình an và niềm vui cứu độ của 

Chúa, tự do cùng nhau mở rộng sự hiệp thông trong Giáo Hội cũng nhƣ 

xã hội, mở đƣờng cho công cuộc Phúc Âm hoá, loan Tin Mừng cứu độ 

cho mọi ngƣời. 

Từ đó, nhiệm vụ tự đào tạo đòi hỏi linh mục quan tâm rèn luyện khả 

năng luôn đồng hành với Chúa trong mọi hoàn cảnh đổi thay. Việc 

đồng hành với Chúa có nghĩa là luôn ý thức ở trong thế gian để yêu 

thƣơng và phục vụ nhƣ Chúa đã yêu thƣơng và phục vụ cho sự sống của 

chiên trong đàn và chiên ngoài đàn. Đồng thời ý thức mình ở trong thế 

gian nhƣng không thuộc về thế gian. Không thuộc về thế gian có nghĩa 

là không buông theo lòng tham sân si, không thống trị theo kiểu thế 

gian, không chạy theo sự khôn ngoan thế gian với những chủ nghĩa duy 

tục hoá, duy vật chất, duy hƣởng thụ, duy thực dụng… Nói cách khác, 

linh mục cần ý thức, trong mọi hoàn cảnh, trung thành bƣớc đi trong 

đƣờng lối khôn ngoan của Chúa. Vì lẽ trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý 

định của Đấng Chí Thánh Chí Tôn cao hơn ý định của ngƣời phàm bấy 

nhiêu, trời rộng hơn đất bao nhiêu thì sự khôn ngoan của Đấng Tạo Hoá 
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rộng hơn sự khôn ngoan của loài thọ sinh bấy nhiêu. Vả lại, ngƣời xƣa 

có câu “Thiên thời, địa lợi, nhân hoà”, nhắc nhở cho linh mục phải có 

khả năng có những quyết định vừa thuận ý trời, vừa hợp với hoàn cảnh 

xã hội, vừa hoà với lòng dân. 

Nhằm tạo thuận lợi cho linh mục hoàn thành nhiệm vụ mục tử, Giáo 

Hội quy định linh mục không có chỗ đứng trong cơ chế quyền lực trần 

thế. Và trách nhiệm cùng chỗ đứng của giáo sĩ trong cộng đồng chính 

trị là đồng hành với Chúa Giêsu và cộng tác với mọi ngƣời thành tâm 

phục vụ cho công ích, cho sự sống cùng sự phát triển của mọi ngƣời, 

chứ không phải phục vụ cho một thế lực trần thế hay một phe phái 

chính trị. 

6. Đồng hành với Chúa Giêsu trong Giáo Hội 

Vai trò lãnh đạo trong Giáo Hội hôm nay, đòi hỏi ngƣời mục tử, trong 

mọi sinh hoạt mục vụ, cũng nhƣ trong tổ chức và điều hành cộng đoàn 

dân Chúa, trƣớc hết và trên hết vừa đồng hành với Chúa Kitô, vừa gắn 

liền với Giáo Hội của Ngài. Vì lẽ Chúa Giêsu luôn hiện diện và đồng 

hành với Giáo Hội của Ngài trên con đƣờng tình yêu cứu độ của Ngài. 

Nói cách khác, đồng hành với Chúa Giêsu còn có nghĩa là một lòng một 

ý với ngƣời đứng đầu Giáo Hội toàn cầu và Giáo Hội địa phƣơng, đồng 

thời hiệp thông huynh đệ tƣơng thân tƣơng trợ với các đồng sự và cộng 

sự, hiệp thông đồng cảm với đối tƣợng mà Chúa giao phó cho mình 

phục vụ. 

Trên con đƣờng xây đắp và mở rộng tình huynh đệ hiệp thông trong 

Giáo Hội và xã hội, ngƣời mục tử cần luôn có trong tâm trí và trong tầm 

nhìn đƣờng lối Đấng Cứu Độ yêu thƣơng và phục vụ với 4 bƣớc nhƣ 

sau: 

(1) hoà nhập vào đời sống văn hoá xã hội nhƣng không để bị nhiễm thói 

đời, biết đồng cảm với phận ngƣời trong nhân loại, nhƣng không gây 

phân hoá trong cộng đồng nhân loại; 
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(2) dấn thân phục vụ cho Tin Mừng Đức Giêsu Kitô và cho sự sống 

cùng sự phát triển của mọi ngƣời, với tƣ cách là ngƣời của Chúa, ngƣời 

của Giáo Hội, ngƣời của xã hội, nhƣng không làm ngƣời của một thế 

lực trần thế; 

(3) yêu thƣơng đến hiến thân và hiến cả mạng sống, nhằm giúp mọi 

ngƣời cởi bỏ nếp sống cũ, để đƣợc tự do đi đến nguồn sống mới trong 

yêu thƣơng và bình an, không dừng lại ở cuộc sống duy vật chất chỉ lo 

cơm áo gạo tiền. 

(4) cộng tác với Chúa Thánh Thần đổi mới lòng trí con ngƣời, để đƣợc 

tự do tiến bƣớc trong ánh sáng Chân Lý và Tình Yêu của Chúa cứu độ, 

đi đến nguốn sống mới của Chúa Phục Sinh, là sự sống dồi dào trong 

ánh sáng chân lý và tình yêu, trong sự hiệp nhất và an bình. 

7. Bí quyết làm ngƣời của Chúa, ngƣời của Giáo Hội, và ngƣời của xã 

hội 

Gắn bó với Chúa, hiệp thông huynh đệ với mọi thành phần trong Giáo 

Hội cùng xã hội, để trở nên ngƣời của Chúa, ngƣời của Giáo Hội, và 

ngƣời của xã hội, tất cả những điều đó chỉ có thể thành hiện thực bằng 

cách năng gặp gỡ Chúa Giêsu, lắng nghe Lời Ngài, 

- Lời nhập thể làm ngƣời ở giữa chúng ta, 

- Lời hiện diện trong bí tích Thánh Thể, 

- Lời đƣợc ghi lại trong Sách Thánh, 

- Lời đƣợc triển khai trong đời sống và giáo huấn của Giáo Hội, 

- Lời đƣợc ngỏ qua dấu chỉ của thời đại, 

- Lời nhƣ hạt giống đƣợc gieo vào truyền thống đạo lý và văn hoá dân 

tộc. 

Năng gặp gỡ Chúa, và lắng nghe Lời ban ánh sáng chân lý, Lời ban sức 

sống mới, Lời yêu thƣơng, Lời khôn ngoan của Ngài, ngƣời mục tử 
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ngày càng xác tín Chúa là Đầu của Giáo Hội là Nhiệm Thể của Ngài, 

ngày càng mến tin Chúa và Giáo Hội của Ngài. Càng gắn bó với Chúa, 

thì càng hiệp thông mất thiết với cộng đồng giáo hội cùng cộng đồng xã 

hội, vì lẽ cộng đồng dân Chúa cùng cộng đồng nhân loại, đều là đối 

tƣợng Chúa yêu thƣơng cứu độ và phục vụ cho sự phát triển toàn diện 

và vững bền. 

GB. Phạm Minh Mẫn                                                                                     

Phêrô Nguyễn Văn Khảm 

Hồng Y Tổng Giám Mục   

Giám Mục Phụ Tá  

(Nguồn: tgpsaigon.net) 

 

“Lời Chủ Chăn” trên đây đã gây nên một sự chống đối mãnh mẽ, có bài 

chống đối hai Đức cha rất nặng nề, tải đăng trên website Nữ Vƣơng 

Công Lý; một số khác thì không hiểu hai Đức cha viết cho ai, bối cảnh 

ở đâu, tuy rằng có đoạn  hai Đức cha nói đến Việt Nam sau biến cố năm 

1975, nhƣng tựu trung là bài văn có vẻ muốn tránh né bối cảnh Việt 

Nam trong tình hình hiện nay. 

Phần chúng tôi, nhận xét đầu tiên sau khi đọc xong bài văn là hai Giám 

mục của Tgp Tp. HCM  chủ ý rõ rệt là chỉ nhằm một thành phần trong 

cộng đồng giáo dân của Sài Gòn cũ, là một thành phần thuộc đối tƣợng 

phải đi vùng kinh tế mới sau ngày 30.4.1975, họ nằm trong số 11 thành 

phần phải rời khỏi Sài Gòn này. Cho nên, khi Lời Chủ Chăn nói đến 

việc “tìm hiểu nguyên nhân sâu xa, tìm lối thoát ra khỏi vòng lẩn quẩn 

với những ngõ cụt, để mở rộng sự hiệp thông trong Giáo Hội và xã hội. 

Mục đích là nhằm đƣa những giá trị Tin Mừng, những giá trị nhân bản, 

vào trong đời sống gia đình và xã hội, kinh tế và chính trị hôm nay. Đó 

là cách tham gia vào sứ vụ Tân Phúc Âm hoá hôm nay, và đồng hành 

với Chúa Giêsu phục vụ cho sự sống cùng sự phát triển của gia đình 

nhân loại”, thì chúng tôi thấy các tác giả không sai, nhƣng chỉ là cách 
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đánh lạc hƣớng đối với những thành phần giáo dân này.. Cái thực tế để 

thực hiện sứ vụ Tân Phúc Âm hóa, thì hiện nhà nƣớc Cộng sản đã tƣớc 

mất rồi, nhƣ giáo dục các cấp, nhà thƣơng, bệnh viện, trung tâm y khoa, 

báo chí v.v…Còn câu cuối cùng trên đây đã gây cho chúng tôi cái cảm 

tƣởng các tác giả “viễn mơ”, mơ về một phƣơng trời nào đó rất xa, có 

thể là “hậu Cộng sản”. Các ngài đã lạc hƣớng vì xã hội Việt Nam hôm 

nay “không có chỗ” cho những ngƣời có thiện chí muốn đem giá trị Tin 

Mừng vào các môi trƣờng văn hóa-giáo dục, chính trị, xã hội, kinh tế! 

Một sai lầm lớn là  điều 4, hai tác giả đề cập tới “cởi bỏ nếp sống cũ 

đồng nghĩa với cởi bỏ lối sống văn hoá sự chết”. Chúng tôi không nghĩ 

rằng hai Đức cha nói đến đời sống tôn giáo, bỏ con ngƣời cũ tội lỗi, 

mặc lấy con ngƣời mới trong Chúa Giêsu, mà các ngài nói đến đời sống 

chính trị, văn hóa, xã hội, kinh tế, của miền Nam, từ năm 1954 đến 

1975, đối lập với chế độ chính trị, xã hội, văn hóa xã hội chủ nghĩa tại 

miền Bắc, từ sau năm 1954đến nay, đã và đang thực hiện tại miền Nam. 

Nói rằng “cởi bỏ nếp sống cũ đồng nghĩa với cởi bỏ lối sống văn hóa sự 

chết”, ẩn ý của hai tác giả là gì? Phải chăng các ngài ám chỉ đến lối 

sống cũ ở miền Nam Việt Nam trƣớc ngày 30 tháng 4,1975?Nếu đây là 

sự thật thì hai ngài ngày đó ở đâu?! Chúng tôi có cảm tƣởng Đức Hồng 

y Phạm Minh Mẫn và Giám mục Nguyễn Văn Khảm đã “tự kiểm điểm” 

về đời sống của mình tại miền Nam trƣớc kia, nhƣ mộ bày tỏ thái độ 

tuân phục vào chế độ mới! 

Nhƣ những nhà “tình báo chiến lƣợc”, hai vị mục tử của tôi mổ xẻ tình 

hình xã hội miền Nam những 36 năm sau ngày 30-4-1975, thì quả là rất 

tai hại cho những kẻ cầm quyền: Một cái nhìn đã sai thì những kẻ soạn 

chƣơng trình hành động cũng sai! Ở những quốc gia dân chủ, bất cứ 

một chính phủ nào lên cầm quyền, trừ những chính quyền độc tài, 

những nhà bình luận thời sự đã đánh giá chính phủ ấy, chỉ sau 3 tháng 

hay 100 ngày mà thôi. Đây lại sau những 36 năm (1975-2011), những 

kẻ cầm quyền vẫn bất lực không tạo đƣợc một xã hội ổn định, một đất 

nƣớc văn minh, một cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân. Biết đâu 

chừng, đây chẳng phải là mục tiêu của Đảng và chính quyền CSVN? 
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Sau 36 năm, lòng ngƣời vẫn bất an nhƣ những ngày đầu của cuộc chiếm 

đóng: phân rẽ, hoài nghi, lui vào nội tâm, khép kín lòng mình, nhƣ 

những mổ xẻ sau đây trong Lời chủ chăn: 

“Tình trạng đối kháng căng thẳng lo sợ kéo dài, tạo nên những u uất 

trong lòng nhiều ngƣời. Và bƣớc kế tiếp là, mỗi khi xuất hiện một sự 

kiện trong sinh hoạt xã hội, hay một tin tức trên mạng truyền thông, và 

khi cánh nầy cảm thấy quyền lợi mình bị tổn thất, cánh kia quy kết là 

nguy hại cho quyền lực của mình, thì sự u uất bùng lên thành ngọn lửa 

đấu tranh. Kinh nghiệm cho thấy, dù mang tính ôn hoà hay bạo lực, một 

khi ngọn lửa đấu tranh bốc lên thành xung đột, trƣớc mắt ít có tính 

chữa lành, lại còn làm cho vết thƣơng cũ ngày càng hằn sâu vào đời 

sống cộng đồng”. 

Tựu trung, “Lời Chủ chăn” tháng 10-2011 bao trùm một  văn phong rất 

lạ, nó không phù hợp đối với mục tử, ngôn từ không phải là loại giáo sĩ 

thƣờng dùng. Nó đƣợm vẻ “trí thức” nhƣ kiểu “cánh chung luận”, nên 

xa lạ, lạc lõng, nó không cụ thể trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện 

nay. Nó nói xa xôi trong “gia đình nhân loại”, là một thứ vô thƣởng vô 

phạt đối với các thành phần giáo dân Việt Nam, nhƣng lại là thứ “chào 

hàng” đối với một triều đình vô thần đang là một lực lƣợng toàn trị trên 

giải đất Việt Nam 

 

Cánh Chung Luận:  

 

Vào năm cuối thập niên 90 của thế kỷ 20,  tại Tổng giáo phận Sài Gòn 

bỗng nổi lên một câu chuyện liên quan đến linh mục Nguyễn Văn 

Khảm, cha sở Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn. Đó là trong thánh lễ Chúa 

Giêsu Kitô Vua tại nhà thờ này, ngài đem chuyện “Cánh chung” vào bài 

giảng. Điều làm dƣ luận nổi lên chống đối trên mạng Internet, là việc 

ngài ca ngợi chủ nghĩa Mác-xít vì chủ nghĩa này đƣa ra vấn đề “Cánh 

chung” rất hấp dẫn, lôi kéo hàng triệu ngƣời theo một cách say mê. 

Mƣời hai năm sau, bài giảng lễ ngày ấy, không biết lý do gì đƣợc tung 
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lên trang báo điện tử của Tổng giáo phận Sài Gòn (website: 

http://tgpsaigon.net). Trang web này là công trình thiết lập của một vài 

linh mục Tổng giáo phận Sài Gòn, trong đó có linh mục Phêrô Nguyễn 

Văn Khảm. Vì vậy, bài giảng trong thánh lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ 

trụ 12 năm trƣớc, đƣợc tung lên chính trang báo điện tử của Tổng giáo 

phận Sài Gòn, thì không thể nói là Linh mục Khảm ngày ấy, giờ là 

Giám mục,“không biết”,  (nếu đúng thì “thói đời” quá đấy!), qua một 

bài phỏng vấn của chính trang web Tổng giáo phận Sài Gòn, ngƣời 

phỏng vấn không nêu tên của mình. Phải chăng, Đức cha Khảm điều 

động cuộc phỏng vấn này (?) để một lần nữa vấn đề chủ nghĩa Mác-xít 

với Cánh chung đƣợc hâm nóng trở lại. Điều này nói lên chuyện gì? 

Đức giám mục Nguyễn Văn Khảm có một tham vọng chăng? Tham 

vọng ấy là gì? Đây là một mối lo cho Giáo hội VN! 

 

Ngoài bài giảng về Cánh chung luận, bài phỏng vấn cũng có những điều 

làm dấy lên chống đối. Chúng tôi xin mƣợn lại toàn bài phỏng vấn này. 

PV: Thƣa Đức cha, nhiều ngƣời khó chịu về nhận xét này! 

ĐGM: Tôi hiểu, nhƣng cần phân biệt giữa ghi nhận và lƣợng giá. Thực 

tế thế nào, cứ ghi nhận nhƣ vậy. Còn lƣợng giá đúng hay sai, thành 

công hay thất bại, điều đó tùy mỗi ngƣời và lịch sử sẽ chứng minh. Để 

minh họa điều này, chỉ cần đọc lại một trang sách của nhà thần học 

Joseph Ratzinger, bây giờ là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI. Ngài viết 

về tác động của chủ nghĩa Marx tại trƣờng đại học Tubingen vào thời 

điểm 1967 nhƣ sau: 

“Chủ thuyết hiện sinh đã sụp đổ, và cuộc cách mạng mác-xít thắp lên 

nhiệt tình cho cả trƣờng đại học, lay động nó đến tận nền tảng. Ít năm 

trƣớc đây, ngƣời ta vẫn còn hi vọng các phân khoa thần học là thành trì 

chống lại sự cám dỗ của chủ nghĩa Marx. Bây giờ tình hình đảo ngƣợc: 

những phân khoa thần học lại trở thành trung tâm của hệ ý thức mác-

xít. Việc đƣa chủ thuyết hiện sinh vào trong thần học, nhƣ Bultmann đã 

làm, không phải là không có những nguy hiểm cho thần học. Nhƣ tôi đã 

http://tgpsaigon.net/
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nói, trong Kitô học của tôi, tôi đã cố gắng chống lại “phƣơng pháp” 

giảm trừ của chủ thuyết hiện sinh (existentialist reduction), cách riêng 

trong giáo huấn về Thiên Chúa. Lúc này lúc khác, tôi còn cố gắng vận 

dụng cả tƣ tƣởng của Marx để tạo lực đối trọng, bởi lẽ ở cội rễ chủ 

nghĩa cứu thế – Do thái của nó (Jewish-messianic roots), chủ nghĩa 

Marx vẫn còn giữ đƣợc những yếu tố chủ đạo của Kinh Thánh. Thế 

nhƣng sự phá hủy thần học đang diễn ra (qua việc chính trị hóa thần học 

nhƣ đƣợc quan niệm trong chủ nghĩa cứu thế của Marx), lại còn sâu xa 

hơn, vì chủ nghĩa Marx lấy niềm hi vọng trong Kinh Thánh làm nền 

tảng nhƣng lại đảo ngƣợc niềm hi vọng ấy, bằng cách vẫn giữ nhiệt tình 

tôn giáo nhƣng lại loại trừ Thiên Chúa ra và thay thế vào đó bằng hoạt 

động chính trị củacon ngƣời.Niềm hi vọng vẫn còn đó, nhƣng đảng 

chiếm vị trí của Thiên Chúa, và cùng với đảng là chủ nghĩa độc tài 

chuyên chính, thực hành thứ “tôn giáo” vô thần, sẵn sàng hi sinh tất cả 

nhân tính cho thần tƣợng giả tạo của nó. Bản thân tôi đã thấy khuôn mặt 

kinh sợ của thứ đạo đức vô thần này, sự đe dọa của nó về mặt tâm lý, sự 

buông thả khiến cho ngƣời ta, một khi đã đạt đƣợc mục đích ý thức hệ 

rồi, có thể vứt bỏ mọi quan tâm đạo đức vì coi đó là cặn bã tƣ sản. Tất 

cả những điều đó thật đáng báo động ở tự nó, nhƣng còn trở thành thách 

đố khủng khiếp hơn nữa đối với nhà thần học khi thấy hệ ý thức đó lại 

đƣợc cổ võ nhân danh đức tin và Giáo Hội bị sử dụng nhƣ một công cụ” 

(Joseph Ratzinger, Milestones, Memoirs 1927-1977, Ignatius Press, San 

Francisco: 1998, 137). Cũng vì thế, nhà thần học Joseph Ratzinger 

quyết định giã từ Tubingen để về Regensburg, nơi ngài giảng dạy cho 

đến khi đƣợc gọi làm giám mục. 

Nhƣ thế, một đàng, nhà thần học Jospeh Ratzinger ghi nhận sự cuốn hút 

của chủ nghĩa Marx trong môi trƣờng đại học lúc đó, hơn nữa ngài còn 

vận dụng tƣ tƣởng của Marx khi giảng dạy thần học. Đàng khác, ngài 

đánh giá chủ nghĩa ấy ở chiều sâu để thấy đƣợc mối nguy hiểm trên 

nhiều bình diện. Cho nên, cần phân biệt giữa ghi nhận và lƣợng giá. 
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PV: Cảm ơn Đức cha đã trích dẫn những nhận định sâu sắc của nhà 

thần học Joseph Ratzinger. Tại sao Đức cha lại nói về điều này trong 

bài giảng? 

ĐGM: Câu hỏi của anh liên quan đến một câu hỏi khác: Tôi giảng cho 

ai? Lúc đó, mỗi Chúa nhật, tôi dâng lễ tại Nhà thờ chính tòa lúc 18:30. 

Cử tọa của tôi là các bạn sinh viên và các anh chị trung niên, phần đông 

là ngƣời học thức. Họ đƣợc học về chủ nghĩa Marx ở đại học. Họ không 

xa lạ gì về những điều tôi nói. Điều quan trọng là khởi đi từ đó, tôi 

muốn trình bày về Vƣơng quốc Chúa Kitô, Vƣơng quốc của Đấng chịu 

đóng đinh trên thập giá, Vƣơng quốc của tình yêu chứ không phải hận 

thù, và chỉ có tình yêu mới đem lại sự sống. 

PV: Đức cha có muốn nói gì thêm về vấn đề này không? 

ĐGM: Tôi tôn trọng ý kiến mọi ngƣời. Nếu mong muốn điều gì, tôi chỉ 

mong mọi ngƣời tôn trọng lẫn nhau khi thảo luận về bất cứ vấn đề gì. 

Tôi vẫn nhớ lời căn dặn của Đức Bênêđictô XVI về việc truyền thông. 

Ngài dùng bốn từ để diễn tả sự truyền thông chân chính: trung thực, cởi 

mở, tôn trọng ngƣời khác, có tinh thần trách nhiệm. Giữ đƣợc nhƣ vậy, 

các phƣơng tiện truyền thông sẽ là những phƣơng tiện tuyệt vời để loan 

báo Tin Mừng tình thƣơng và sự sống. 

PV: Xin chân thành cảm ơn Đức cha. 

Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên khi đọc những gì Giám mục Nguyễn Văn 

Khảm nói về chủ nghĩa Mác, sau khi Liên xô và khối Đông Âu đã liệng 

bỏ nó vào những hầm mộ đầy xác và ròi bọ  những nạn nhân của chế độ 

Cộng sản tại những quốc gia này, trong suốt thời kỳ cai trị của họ, từ 

1945 là năm cộng sản bắt đầu cầm quyền cho đến 1989, 1990, là năm 

cáo chung các chế độ Cộng sản cũng nhƣ chủ nghĩa Mác-xítcũng tại 

những quốc gia đó. Bây giờ Đức cha Khảm lại đi bƣơi lại đống xác đầy 

ròi bọ ấy và đọc “thần chú” để những cái xác không nguyên vẹn hình 

hài trỗi dậy để làm gì? Phải chăng Đức cha có một tham vọng rất đáng 

nể, là ngài sẽ ngồi ở ngai tòa Giám mục Sài Gòn cho đến mãn đời! 
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Nhƣng Tòa thánh rất tinh tƣờng, đặt ngài ở Mỹ Tho, gần kề với Sài 

Gòn, nên thuận tiện việc đi lại lắm. Vả lại, đã có việc Đức cha Phạm 

Minh Mẫn trƣớc khi về Sài Gòn, ngài cũng đã ở Mỹ Tho mà. Hoặc sẽ 

trở thành một giáo sƣ dạy môn triết học Karl Marx tại một trƣờng đại 

học nào đó trong nƣớc? 

Điều trên đây đã thuộc về lịch sử của chủ nghĩa Marx và sự tàn lụi của 

nó. Nhƣng, một giám mục công giáo tại Việt Nam vẫn mang chủ nghĩa 

Marx vào trong các bài giảng lễ ngày Chúa nhật tại Nhà thờ chính tòa 

Sài Gòn, giảng cho một thành phần tham dự thánh lễ là “các bạn sinh 

viên và các anh chị trung niên, phần đông là ngƣời học thức. Họ đƣợc 

học về chủ nghĩa Marx ở đại học. Họ không xa lạ gì về những điều tôi 

nói”.Chúng tôi dùng mấy dòng chữ nghiêng này từ bài trả lời phỏng 

vấn của website “nhà” mà Đức cha Khảm đã phát biểu. Đây là sự ngạc 

nhiên thứ hai của chúng tôi. Chẳng lẽ một điều rất đơn giản và rất dễ 

kiểm chứng về môn học chính trị trong trƣờng đại học và trong những 

học viện chuyên biệt cho cán bộ đảng viên Cộng sản, chủ nghĩa Marx là 

một môn học mà sinh viên rất chán, không nuốt trôi nó. Vì là môn học 

bắt buộc. Đức cha Khảm cũng không biết! Đồng hành với chế độ kiểu 

đó thì chính quyền cộng sản họ cũng “chê” thôi. 

Một câu phỏng vấn trên đây rất hay, đó là: “…Tại sao Đức cha lại nói 

về điều này trong bài giảng?” “Điều này” là những nhận định của Đức 

Joseph Ratzinger về chủ nghĩa Marx. Có lẽ vì điều này mà Giám mục 

Khảm trở lại bài giảng đã 12 năm về trƣớc. Ngài đã muốn mƣợn cái thế 

nhà thần học Joseph Ratzinger để làm cho mình “nổi lên”! Nhƣng Đức 

Joseph Ratzinger cũng nhìn ra cái cụ thể của chủ nghĩa Marx khi nó 

xuất hiện ở xứ sở Ngài, mà linh mục Khảm cũng đã ghi lại trong bài 

giảng của mình. 

Đức Joseph Ratzinger nói với sinh viên thuộc những nƣớc dân chủ, 

chắc chắn họ hoàn toàn khác với những giáo dân trẻ sống và học tại Tp. 

Hồ Chí Minh này. Họ đi dự lễ là để nghe linh mục giảng lời Chúa, giúp 

họ hiểu lời Chúa để họ áp dụng vào cuộc sống, chứ họ không đến để 
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mong đƣợc nghe linh mục chủ tế nói với họ về cái chủ nghĩa mà ở các 

nƣớc Cộng sản trƣớc đây, cũng nhƣ ngay tại Việt Nam, nó đã biến 

thành chó sói, thành ác quỷ. Lẽ ra, sau khi Giám mục Khảm đọc những 

lời của Đức Joseph Ratzinger về chủ nghĩa Marx mà giám mục đã ghi 

lại, thì bình thƣờng ngài đã phải ngƣng ngay những bài giảng về “cánh 

chung luận” hay nói chung là về chủ nghĩa Marx tại nhà thờ Chính tòa 

Sài Gòn hay bất cứ tại đâu trên đất nƣớc Việt Nam này. Hay giám mục 

Khảm nghĩ rằng, Đảng CSVN vẫn kiên trì với chủ nghĩa Mác-Lê, nên 

những bài giảng của ngài về chủ nghĩa này vẫn còn đắt giá! Làm nhƣ 

vậy là giám mục Nguyễn Văn Khảm đã đi ngƣợc chiều với đa số ngƣời 

dân Việt Nam, đặc biệt là các thành phần trí thức tiểu tƣ sản rất đông 

đảo trên đất nƣớc này. Ngoài ra, còn những nhà trí thức Việt Nam, chỉ 

nói ở trong nƣớc thôi, họ đã chủ trƣơng và kêu gọi Việt Nam phải “giải 

trừ”, phải “thoát ly” với chủ nghĩa Mác-Lê thì mới có phát triển đƣợc. 

Ngƣời viết quả thực không hiểu mục đích gì mà Đức cha Khảm lại đem 

chia câu nói của Đức Joseph Ratzinger ra hai phần khác nhau: Ghi nhận 

và lƣợng giá. Giám mục Khảm theo thuyết nhị nguyên: chọn một, bỏ 

một? Cái thuyết này đã bị đào thải từ lâu rồi. Một ngƣời đã lãnh nhận 

Phép Rửa và Thêm Sức thì không nên phản bội Chúa nữa. Ngài suy 

luận theo trƣờng ốc, theo kinh điển của giới trí thức khoa bảng chăng? 

Giới này rất nhiều sai lầm, một khi họ rời xa con ngƣời. Đã có một Bác 

sĩ Nguyễn Khắc Viện, một Linh mục Tiến sĩ Trƣơng Bá Cần. Bây giờ 

lại nảy ra một Giám mục Nguyễn Văn Khảm! Bấy nhiêu con ngƣời này 

đã quá đủ đối với chúng tôi ở cái tuổi 86. Kể ra cũng không thừa. 

Phóng viên hỏi: 

-Thƣa Đức cha, nhiều ngƣời khó chịu về nhận xét này! Và ngài đã trả 

lời: 

-Tôi hiểu, nhƣng cần phân biệt giữa ghi nhận và lƣợng giá. Thực tế thế 

nào, cứ ghi nhận nhƣ vậy. Còn lƣợng giá đúng hay sai, thành công hay 

thất bại, điều đó tùy mỗi ngƣời và lịch sử sẽ chứng minh 
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Sai lầm thứ hai của đức cha Khảm là nhắc đến nguyên tắc trong vấn đề 

truyền thông, dựa vào lời nói của Đức Joseph Ratzinger: “Tôi vẫn nhớ 

lời căn dặn của Đức Bênêđictô XVI về việc truyền thông. Ngài dùng 

bốn từ để diễn tả sự truyền thông chân chính: trung thực, cởi mở, tôn 

trọng ngƣời khác, có tinh thần trách nhiệm. Giữ đƣợc nhƣ vậy, các 

phƣơng tiện truyền thông sẽ là những phƣơng tiện tuyệt vời để loan báo 

Tin Mừng tình thƣơng và sự sống”. 

Trên nguyên tắc và cách hành xử nhân văn là thế, ai làm công tác 

truyền thông thì nên áp dụng. Nhƣng trong trƣờng hợp của đức cha 

Nguyễn Văn Khảm lại không vậy. Đức cha Khảm sai lầm khi tiếp tục 

truyền bá tƣ tƣởng sai lầm của Marx tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, điều 

này đã tạo phản ứng trong giáo dân. Giáo dân phản ứng là quyền của 

ngƣời ta. Chỉ có điều, là cách dùng ngôn từ và thái độ, nặng nề hay 

nghiêm khắc. 

Khối Cộng sản Đông Âu và Liên Bang Sô Viết đã sụp đổ từ hơn 30 

năm nay rồi, chƣa đủ để “chứng minh” Chủ nghĩa Marx sai lầm sao? 

Những câu trả lời của Đức cha Khảm với phóng viên, làm ngƣời viết có 

cảm tƣởng Đức cha Khảm chỉ giữ lại cho ngài phần “ghi nhận” sâu sắc 

về chủ nghĩa Marx của Đức Joseph Ratzinger, đặc biệt một “ghi nhận” 

khác của Ngài mà ngƣời viết chƣa đọc thấy ở đâu, là: “chủ nghĩa cứu 

thế của Marx”.Ngƣời dịch nhƣ thế này là có chủ ý. Chỉ có Chúa Giêsu 

là đấng Cứu thế duy nhất  thôi. Những ai đã bƣớc vào cái “chủ nghĩa 

cứu thế của Marx” kia, khi trở ra, nhƣ Trần Đức Thảo nhận xét, đã trở 

thành ác quỷ. 

Mác-xít là một loại “cây độc” đã sinh ra những “quả độc” tại khối Cộng 

sản Đông Âu. Liên Xô, Trung Cộng và Việt Nam từ hơn 70 năm nay. 

Đức Joseph Ratzinger đã “lƣợng giá” nhƣ vậy tại chính quê hƣơng của 

ngài, triết gia Trần Đức Thảo cũng đánh giá nhƣ vậy. Và mới nhất là 

giáo sƣ Nguyễn Đình Cống cũng nhận xét nhƣ vậy. 
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Còn Đức Giáo hoàng Pio XI thì đã mạnh mẽ lên án và mới đây Nghị 

viện Hội đồng Châu Âu gồm 46 nƣớc bằng Nghị quyết 1481 ngày 

25.01.2006 đã cực lực lên án nó đã phạm tội ác chống nhân loại và 

khẳng định Nhân loại phải vĩnh viễn chôn táng nó vào quá khứ.  

Chỉ có Giám mục Nguyễn Văn Khảm là “không” chịu hiểu nhƣ vậy 

thôi! 

Giáo sƣ Nguyễn Đình Cống viết trong bài: “Qua việc chống dịch, càng 

lộ rõ cách làm ngu con ngƣời”. 

“Múc đích của CS không phải đào tạo ra những ngƣời tự do, năng động, 

sáng tao, mà là đào tạo những chiến sĩ cách mạng trung thành, sẵn sàng 

phục vụ Đảng, hy sinh cho lý tƣởng của Đảng. 

“Nội dung lạc hậu đó là Chủ nghĩa Mác Lê về đấu tranh giai cấp, về 

cách mạng vô sản và chuyên chính vô sản, về sự lãnh đạo toàn diện và 

tuyệt đối của ĐCS (mà thực chất là sự thống trị độc quyền), về con 

đƣờng xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản. 

Những thứ này một thời hấp dẫn, nhƣng rồi đã bị phần lớn nhân loại vứt 

bỏ, thế nhƣng đảng CSVN vẫn kiên trì. 

 

“Tại sao họ kiên trì, có phải nhƣ những lời mà họ thƣờng tuyên truyền 

là vì sự phát triển của đất nƣớc và hạnh phúc của nhân dân. Chắc chắn 

là không phải, đó chỉ là cái cớ để họ vịn vào mà lừa bịp dân chúng, chứ 

mục đích chính là để họ củng cố đặc quyền đặc lợi của phe nhóm trên 

cơ sở độc quyền toàn trị. 

Đem những thứ bị vứt bỏ để truyền bá (Nv nhấn mạnh), ngƣời ta nhầm 

mà cho rằng nhƣ thế là nâng cao nhận thức và lý luận, có ngờ đâu việc 

đó càng làm ngu con ngƣời.” (Báo Tiếng Dân, truy cập ngày 03-08-

2021) 

Phần dƣới đây là những đánh giá của Giáo sƣ Trần Đức Thảo (1917-

1993) trong cuốn sách giáo sƣ để lại nhƣ lời “trăng trối” cho hậu thế 

biết rõ cái tai họa của chủ nghĩa Marx khủng khiếp nhƣ thế nào.  Ông 
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đã chết! Socratetriết giacủa Hy lạp thời cổ đại cũng đã nhận bản án tử 

hình, cầm chén thuốc độc uống ở trong ngục, bên cạnh là các bạn của 

ông. Hai cái chết của hai triết gia, cách nhau cả mấy thiên niên kỷ, 

nhƣng hầu nhƣ do cùng một nguyên nhân: cả hai triết gia này đều 

chống những kẻ cầm quyền của họ. Trƣớc mắt họ, những kẻ giết họ và 

chung quanh những kẻ này là một thế giới không có con ngƣời! 

Ông Nguyễn Cao Quyền, ngƣời đã ghi tên trong bài: “Trần Đức Thảo 

và cuốn sách mang xuống tuyền đài chƣa in”, đăng trên trang báo mạng 

Ba Cây Trúc ngày 8/10/2014.  Chúng tôi mƣợn lại của ông mấy đoạn 

dƣới đây. Xin cám ơn. 

Trƣớc hết, ông Nguyễn Cao Quyền cho biết: “Năm 1992 ông Thảo 

đƣợc chính quyền Hà Nội cho trở lại Paris bằng chiếc vé máy bay một 

chiều và cho trú ngụ tại nhà khách sứ quán, số 2 đƣờng Le Verrier, 

quận 5 để tiện bề theo dõi. Lạc lõng giữa một thành phố đối với ông đã 

trở thành xa lạ. May sao ông làm quen đƣợc với nhà văn Tri Vũ-Phan 

Ngọc Khuê và giáo sƣ Canh, và họ trở nên thân thiết. Mối giao hảo này 

ông giữ đƣợc cho đến ngày ông mất vào tháng tƣ năm 1993. 

Vào những ngày thứ bảy hoặc chủ nhật rảnh rỗi, tại những quán cà phê 

ấm cúng và tĩnh lặng của thủ đô nƣớc Pháp, họ họp mặt và có đủ thì giờ 

để trao đổi với nhau về những chuyện liên quan đến Việt Nam. Trần 

Đức Thảo thổ lộ là ông đang viết một cuốn sách về đất nƣớc và chế độ, 

nhƣng tác phẩm chƣa hoàn tất thì ông đã lìa đời. Rất may nhờ những 

băng ghi âm còn giữ lại, nhà văn Tri Vũ-Phan Ngọc Khuê đã soạn và 

viết ra một công trình lƣu niệm mang tên: “Trần Đức Thảo: Những Lời 

Trăng Trối”. 

Theo lời Trần Đức Thảo: “Tôi sẽ xây dựng lâu đài bằng một cuốn sách. 

Marx cũng đã xây dựng một lâu đài nhƣ vậy, chỉ tiếc là có nhiều ngƣời 

khi từ lâu đài của Marx bƣớc ra thì họ đã trở thành ác quỷ. Cuốn sách 

của tôi là một món nợ mà tôi phải trả  cho triết học, cho nhân loại và 

cho dân tộc. Tôi sẽ đặt nặng những vấn đề nhân bản, công lý và dân chủ 
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bằng những cơ chế ƣu tiên kiểm soát quyền lực để những ai từ đó đi ra 

thì sẽ không trở thành ác quỷ. 

Ác quỷ ấy là ai? Là gì? Ác quỷ ấy là đấu tranh giai cấp, là thứ cuồng tín 

của bạo lực và hận thù, là những khái niệm sai trái, độc ác trong đầu óc 

con ngƣời, thúc đẩy con ngƣời lao vào đam mê tìm thắng lợi bằng mọi 

thủ đoạn của tội ác để củng cố chế độ độc tài độc đảng. Những vinh 

quang của độc tài, độc đảng ấy đều chỉ là phù phiếm. Chính trị và chiến 

tranh cách mạng là cơ hội thao túng của quỷ. Quỷ quậy trong đầu 

những ngƣời nắm quyền lực; quỷ lộng hành vì không có cơ chế nào 

kiểm soát đƣợc nó. Bi kịch của chúng ta là quỷ đã tạo ra niềm tin tất 

thắng khi nó tận dụng bạo lực và hận thù. Chính niềm tin tất thắng ấy đã 

đầy đọa con ngƣời và xóa đi tinh thần nhân bản trong chính sách. 

Đánh giá lại tƣ tƣởng của Marx 

Trong cuốn sách tôi thẳng thắn đánh giá lại tƣ tƣởng của Marx khi ông 

soạn ra phƣơng pháp cách mạng “Đấu Tranh Giai Cấp”, khi ông dùng 

hận thù giai cấp để đánh gục tƣ bản và xây dựng một thế giới đại đồng 

không có giai cấp bóc lột. 

Với những kinh nghiệm lịch sử tôi đã trải qua và những di sản thảm 

khốc đã đƣợc chứng kiến, tôi đã giải mã Marx, Lenin, Mao, Hồ…để chỉ 

ra rằng ý thức cách mạng đã sai từ gốc, nghĩa là từ Marx. 

Tôi đã nói rõ cuộc cách mạng tháng 10 của Liên Xô đã dựng lên một hệ 

thống chính trị chuyên quyền, đàn áp, giam hãm, kìm kẹp con ngƣời. 

Hệ thống chính trị ấy lại còn bóc lột giai cấp lao động  gấp bội phần so 

với sự bóc lột của giai cấp tƣ bản. Và quyền lực chuyên chính trong hệ 

thống chính trị đó không cho phép công nông phản đối sự bóc lột ấy. 

Các mô hình thế giới đại đồng của Marx chƣa hề thấy ở đâu trong lịch 

sử. Nó chỉ là một ảo tƣởng, một mong ƣớc sẽ có trong tƣơng lai. Marx 

đã mang cái tƣơng lai ảo ấy, đặt nó trƣớc hiện tại để dùng nó nhƣ một 

nền tảng lý luận siêu hình. Thật đúng là thứ biện chứng không có một 

chút gì là duy vật sử quan nữa. 
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Lấy lý thuyết hận thù giai cấp làm động lực cách mạng thì không cần lý 

luận sâu xa, chỉ cần nghe qua, bất cứ ngƣời dân cùng khổ nào cũng thấy 

là đúng. Để rồi họ trở thành cuồng tín đến mức sùng bái ý thức hệ đó 

nhƣ một thánh kinh, một tôn giáo, và sẵn sàng hy sinh cho nó, vì nó. 

Thế nhƣng ngày nay thì ai cũng đã thấy kết quả tồi tệ nó mang lại. Kết 

quả đó là trong công cuộc đấu tranh giai cấp con ngƣời không hề đƣợc 

giải phóng. Đau đớn hơn hết là con ngƣời lao động vẫn còn bị bóc lột. 

Thành phần công nông vẫn là thành phần bị thiệt thòi nhất.. Và cuộc 

cách mạng “long trời lở đất” của cộng sản đã lộ ra cái bản chất vừa ngu 

tín vừa cuồng tín. 

Trong thực tại của xã hội chủ nghĩa mới vẫn còn giai cấp bóc lột. Đó là 

giai cấp “tƣ bản đỏ”, phát sinh từ tinh thần vô sản vùng lên đấu tranh 

cƣớp chính quyền. Đồng thời nó cũng trở thành một “nhà nƣớc chuyên 

chính”, tham lam, sở hữu toàn bộ đất đai, toàn bộ tƣ liệu sản xuất, toàn 

bộ guồng máy quản lý xã hội, để độc quyền lũng đoạn nền kinh tế quốc 

gia. 

Giai cấp “tƣ bản đỏ” tự do chia chác tài sản tập thể của xã hội cho gia 

đình, họ hàng, đồng chí, đảng viên bằng chữ ký của quyền lực trong tay 

họ. Và Marx không ngờ rằng giai cấp “tƣ bản đỏ” lại ra đời ngay trong 

xã hội xã hội chủ nghĩa nhƣ thế. 

Trong chế độ vô sản này có một ông chủ lớn nhất, sở hữu tất cả từ vật 

chất đến tinh thần. Đó là Đảng Cộng Sản. Đảng đứng trên hết mọi 

quyền lực, trên cả công lý. Đảng tự tuyên xƣng Đảng là “nhân dân”. 

Chống lại Đảng là chống lại “nhân dân”. Hai từ “nhân dân” là nhãn hiệu 

độc quyền của nhà nƣớc cộng sản. Đó là một hiện tƣợng kinh khủng mà 

Marx không thể tiên liệu. Chính Marx đã là thủ phạm gây ra mọi sai 

lầm và tội ác. 

Ngày nay các lãnh tụ cộng sản thật ra là những nhà đại tƣ sản. Họ dẫm 

lên chủ nghĩa tập thể để sống, nhƣng họ lại bắt dân tôn thờ chủ nghĩa 

ấy. Phát động hận thù giai cấp là đẩy lùi con ngƣời về với bản năng 
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muông thú. Lý thuyết “đấu tranh giai cấp” ấy thực tế là một sự phản 

tiến bộ, phản văn minh, phản văn hóa… 

Sự sai lầm của Marx là dẹp bỏ giai cấp mà vẫn còn giai cấp. Dẹp bỏ 

giai cấp bóc lột này thì lại mọc ra thứ giai cấp khác tàn nhẫn hơn, kinh 

khủng hơn bao giờ hết. Sự bùng phát đó của “tƣ bản đỏ” là một tội hình 

của Đảng, nhƣng Đảng thì bất trị, vì không có một cơ chế nào hoặc một 

đạo luật nào trừng trị đƣợc Đảng. Đó là cái gốc của xã hội chủ nghĩa, 

cái ý thức thô bạo của đấu tranh giai cấp. 

Cuốn sách của tôi mới chỉ giải quyết xong vấn đề tƣ tƣởng. Theo tôi thì 

vấn đề cơ bản là lớn nhất hiện nay là phải biết thay thế triệt để cái chế 

độ hiện hữu. Bởi những cái cũ đó đều mang trong nó bản chất sai lầm, 

dối trá, gian xảo, giấu giếm. Những tội lỗi đó đều là những tội ác của 

“đấu tranh giai cấp” mà Marx đã đề ra và phổ biến. 

Cuốn sách này là món nợ tôi phải trả cho triết học, cho dân tộc. Tôi 

phải gấp rút hoàn thành cuốn sách này. Có lẽ đây là cơ hội duy nhất và 

cuối cùng để tôi chuộc tội trƣớc mọi ngƣời. Không làm đƣợc điều này 

thì chết cũng không thể yên nghỉ” (Hết trích). 

“Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói” 

Trên trang báo VietCatholic News ngày 30.9.2009 có đăng bài Lạy 

Chúa, chúng con không biết ăn nói của linh mục Nguyễn Hồng Giáo, 

dòng Phanxicô Việt Nam. Ngày 02-10-2009, trang báo VietCatholic 

News lại có bài Cứ phải nói dù không biết nói của linh mục Pascal 

Nguyễn Ngọc Tỉnh, dòng Đaminh. 

Mở đầu bài, cha Pascal viết: 

“Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói”. Đây có thể đƣợc xem nhƣ 

tiêu đề bài giảng ngày 23.06.2009  của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc 

(1944-2018), giám mục Giáo phận Mỹ Tho, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý 

Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, trƣớc sự hiện diện của tất 

cả các Giám mục Việt Nam trong thánh lễ đồng tế tại Vƣơng cung 
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thánh đƣờng thánh Phaolô ngoại thành, với sự tham dự đông đảo của 

linh mục, tu sĩ, giáo dân Việt Nam đang làm việc hay học tập tại Rôma, 

cùng với đoàn hành hƣơng của giáo xứ Việt Nam tại Pa-ri. Bài viết của 

cha Giáo cho thấy tầm quan trọng của ngƣời nói, của địa điểm và thời 

điểm, liên quan đến một đề tài đã đƣợc nhiều ngƣời công giáo Việt 

Nam ở trong nhất là ngoài nƣớc đề cập tới đó là sự thinh lặng của các 

giám mục Việt Nam trƣớc các vấn đề thời sự nóng bỏng, đặc biệt trong 

những năm gần đây: từ vụ cha Nguyễn Văn Lý, đến các vụ dân oan, 

bauxite, đến việc các nhà bất đồng chính kiến bị bỏ tù, và đặc biệt hơn 

nữa, vì trực tiếp liên quan đến Giáo hội Công giáo, đó là các vụ Tòa 

Khâm sứ, Thái Hà, Tam Tòa, Loan Lý…Ngoại trừ một câu duy nhất, 

ngắn gọn, có vẻ đƣợc thêm vào “cho có chị có em” đó là câu “Nhƣng 

thận trọng, cân nhắc có thể trở thành nhút nhát, do dự dẫn tới thiếu sót 

trong trách nhiệm”, còn toàn bài viết của cha Giáo là một lời biện minh 

hùng hồn cho lập trƣờng giữ thinh lặng của các giám mục đƣợc giãi bầy 

trong bài giảng của Đức cha Đọc. Bài viết nhƣ một luồng gió mát giữa 

tiết trời oi bức do rất nhiều bài viết tạo ra, ở trong nƣớc thì không có 

bao nhiêu (có lẽ do ngại, không dám viết) nhƣng ở ngoài thì rất nhiều, 

và có khi rất nặng nề, cho thấy nỗi chán chƣờng nếu không nói là thất 

vọng của ngƣời tín hữu, giáo sĩ cũng nhƣ giáo dân, trƣớc thái độ thờ ơ 

lạnh lùng của các giám mục Việt Nam. Các giám mục hẳn là vui khi 

thấy đồng minh của mình là một tiếng nói có trọng lƣợng”… 

Lời Kinh Thánh Và Sứ Vụ Của Mục Tử 

Trên tờ Tuần báo Công giáo và Dân tộc số 1714 tuần lễ từ 3.7 đến 

9.7.2009, tr.23 và tiếp nơi tr.39, có bài “Sứ vụ chính yếu của chúng tôi 

ngày hôm nay vẫn là sứ vụ loan báo Tin Mừng”, của Đức cha Bùi Văn 

Đọc, cuối bài ghi “Bài giảng thánh lễ tại Vƣơng cung Thánh đƣờng 

thánh Phaolô ngoại thành, Vatican, ngày 23.6.2009. Đoạn sau này đƣợc 

nhấn mạnh lên bằng nét chữ đậm, gây chú ý với ngƣời đọc, về tính chất 

quan trọng của bài. Mà tính chất quan trọng là Đức cha lấy ý từ tiên tri 

Giêrêmia 1,6-10, để lên tiế ng nhƣ thể biêṇ minh cho thái đô ̣khó hiểu 
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của đa số các Giám mục Việt Nam trƣớc các vấn đề quá bức xúc của đất 

nƣớc.  

Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho vào đề ngay khi giảng bằng câu 

“Nhƣ̃ng lời nói đầu tiên của các Giám mu ̣ c Viêṭ Nam đến viếng mô ̣các 

thánh Phêrô và Phaolô , dƣạ theo bài đoc̣ sách Giêrêmia hôm nay , là 

nhƣ̃ng lời khiêm nhƣờng của tiên tri Giêrêmia thƣa với Thiên Chúa 

:“Lạy Chúa ,chúng con đây còn quá trẻ ,chúngcon không biết ăn nói  !” 

Ngay sau câu này và mấy câu tiếp theo , vị Giám mục diễn giảng đều bỏ 

qua,  khi không cho biết ngài đa ̃trích dâñ tƣ̀ câu nào đến câu nào nhƣ 

thói thƣờng vẫn thấy, măc̣ dù là nói trƣc̣ tiếp bằng miêṇg với cộng đoàn 

hiện diện trong thánh lễ. Điều này nếu có thể cho qua đƣơc̣ thì khi đƣa 

cho tờ CGvDT để đăng lên măṭ báo , ngài cũng cần phải ghi những câu 

đó là câu số mấy .Điều thƣ́ hai là , Thiên Chúa nói với môṭ mình 

Giêrêmia, nên di ̃nhiên , Giêrêmia cũng thƣa  với Thiên Chúa ở vi ̣ trí cá 

nhân ngài, Giêrêmia đâu có thể thƣa với Chúa là “chúng tôi” , môṭ mình 

ngài đối thoại với Thiên Chúa. Thế nhƣng, Đức cha Bùi Văn Đọc lại đặt 

mình vào vị trí “đại diện” cho các Giám mục Việt Nam , nên mới sƣ̉a lời 

tiên tri Giêrêmia , mà nói “chúng con” . Phải chăng ngài đƣợc sự ủy 

nhiêṃ của cả “Hội đồng Giám mục Việt Nam”. Nhƣ thế vâñ chƣa chính 

xác, vì Giêrêmia đƣợc kêu gọi ngay từ nhỏ , nên ông mới thƣa với Chúa: 

“Tôi mới nói: “A ha! Lạy Đức Chúa Yavê, này tôi đâu có biết nói, vì tôi 

chỉ là một đứa trẻ!”(Gr 1,6). Còn các Giám mục Việt Nam hiện nay, đâu 

còn “quá trẻ” nhƣ vậy. Nhất là, trong số các Giám muc̣ trẻ, nghe nói các 

ngài đều là tiến sĩ này , tiến si ̃kia . Nhƣ thế làm sao laị có thể bắt chƣớc 

Giêrêmia mà nói là “chúng con đây còn quá trẻ , chúng con không biết 

ăn nói.” Nhƣng Yavê phán bảo Giêrêmia : “Đừng nói : “Tôi chỉ là một 

đứa trẻ !” Vì hễ Ta sai ngƣơi đến với ai, ngƣơi sẽ đi, và hễ Ta truyền 

cho ngƣơi gì, ngƣơi sẽ nói !” (Gr.1,7) “Trƣớc mặt chúng, ngƣơi đừng 

sợ, vì có Ta ở với ngƣơi để giựt thoát ngƣơi, sấm của Yavê.” (Gr 1,8). 

“Đoạn Yavê đƣa tay đụng đến miệng tôi.Và Yavê phán bảo tôi: Này Ta 

đặt lời lẽ của Ta trong miệng ngƣơi.(Gr 1,9). “Coi, hôm nay, Ta cử 

ngƣơi cai các dân tộc và các nƣớc, để nhổ và lật đổ, để hủy và để phá, 
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để xây và cấy trồng.”(Gr 1,10) (Theo bản dịch của Lm Nguyễn Thế 

Thuấn). 

Thế nhƣng, chúng tôi rất tiếc khi đọc hết bài của Đức cha Đọc, chúng 

tôi đã phải bật lên tiếng “thế nhƣng” khốn khổ này. Vì sao ? Vì ngài chỉ 

sử dụng một câu “thƣa” của Giêrêmia. Những lời quan trọng nhất, cốt 

lõi của sứ điệp này, thì Đức cha đã bỏ đi. Nói nhƣ Linh mục Pascal 

Nguyễn Ngọc Tỉnh, lời Chúa đã bị “cắt xén”.(VietCatholic ngày 

02/10/2009, bài: “Cứ phải nói dù không biết nói”).Chúng ta bất bình 

trƣớc những cắt xén lời của Đức Tổng Bình lúc trƣớc, và năm ngoái 

đây, các cơ quan truyền thông của nhà nƣớc CSVN, nhất loạt vu cáo và 

cắt xén lời của Đức TGM Hà Nội, Ngô Quang Kiệt. Thế mà nay, chính 

một Giám mục Chính tòa một Giáo phận, lại cắt xén lời Chúa, mang 

tinh thần cốt lõi của bản văn.  

Chúng tôi chỉ là giáo dân bình thƣờng, trong cuộc sống xã hội, chúng 

tôi có những kinh nghiệm về những mối quan hệ giữa hai ba ngƣời hoặc 

một nhóm ngƣời, từ tình bạn thông thƣờng cũng nhƣ liên đới trong 

nghề nghiệp, nhƣ ngành văn hóa, giáo dục hoặc báo chí v.v…, vấn đề 

quan trọng vẫn là chữ tín. Hai ngƣời trao đổi chuyện này chuyện khác, 

không bao giờ thêm thắt hoặc bỏ đi những câu nói có tính quan trọng 

của ngƣời thứ ba. Trƣờng hợp này xảy ra thì tất có tan rã, đổ vỡ. Trong 

một bài báo khác, chúng tôi đã nhắc lại một sự cắt xén Bức thƣ của 17 

Giám mục gửi Thế giới Thứ ba về  “Thuyết vô thần và chủ trƣơng tập 

sản hóa mà nhiều phong trào xã hội căn cứ theo đều là những nguy 

hiểm lớn cho nhân loại.” Trƣớc ngày 30/4/1975, tờ báo CHỌN (số 6 

tháng 2 năm 1971) xuất bản tại SàiGòn, lúc còn sống với Tƣ bản, Tự do 

và Dân chủ, thì những vị có tƣ tƣởng “cấp tiến” chủ trƣơng tờ báo, ĐÃ 

CHẤP NHẬN câu văn này. Nhƣng đến khi NHẬP VÀO XÃ HỘI CỘNG 

SẢN, các vị ấy đã cắt xén câu văn. Có thể họ nghĩ nếu lƣơng thiện mà 

cứ để nguyên nhƣ cũ, thì phật lòng ông chủ xã hội mới, nhất là ông chủ 

này đang ở thời kỳ hung hãn và cao ngạo nhất, tƣ́c là năm 1976, năm tờ 

CgvDt  số 27, đăng laị bƣ́c thƣ của 17 Giám mục gửi thế giới thứ ba . 

Thứ hai, có thể các vị “trí thức cấp tiến” ấy thành thật nghĩ rằng, chế độ 
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mới, dù mang danh XHCN, nhƣng dù họ có là vô thần và chủ trƣơng 

tập sản hóa, thì cũng vì hạnh phúc của nhân dân mà thôi ! Hạnh phúc 

cũng có nhiều kiểu. Con ngƣời không giống nhƣ loài thú đƣợc nuôi 

trong một trang trại nhƣ thể một cánh rừng, những con thú rừng ấy cũng 

vẫn là những con vật bị kiềm chế! Con ngƣời mà bị kiềm chế quá thì trở 

thành súc vật. 

Nhạc sĩ Tô Hải, đầy đủ chữ là Tô Đình Hải (1927-2018), lúc về cuối 

đời viết cuốn “Hồi ký của một thằng hèn”, Nhà xuất bản Tiếng Quê 

Hƣơng, Virginia, Hoa Kỳ in năm 2009. Ông viết về chủ trƣơng của 

đảng Cộng sản đối với con ngƣời: “Âm mƣu súc vật hóa con ngƣời 

đƣợc tiến hành rất có tổ chức của đảng CSVN là tội lớn thứ hai sau tội 

giết ngƣời” (tr. 398). Trƣớc đó, ông Tô Hải đã tự nói về mình: “Tất cả 

chúng tôi đều sống giả, sống bằng cái đầu và trái tim của ngƣời 

khác…Chính tôi, một nạn nhân đồng thời cũng là một tội đồ…là kẻ cố 

bám lấy cuộc sống, cố nuốt mọi cục phân thối hoắc…mà vẫn làm ra vẻ 

tƣơi cƣời” (tr.235) 

Nhạc sĩ Tô Hải đã vào “Gia đình Công giáo” nhận thánh Phanxicô làm 

Bổn mạng, Linh mục Matthêu Vũ Khởi Phụng (1940-2016), Dòng 

Chúa Cứu Thế, đỡ đầu và chủ sự thánh lễ, giảng lễ qua một câu Kinh 

thánh đọc trong thánh lễ này: 

“Thần ô uế là gì? Là thấy điều đúng không dám nói, thấy điều phải 

không dám bênh. Hay gian dối, thấy sự thật không dám nói. Không phải 

mình xấu đâu. Có những lúc mình sợ….Tự nhiên có lúc đƣợc ơn trong 

đời, mà mình thoát khỏi mình, thần sợ hãi, gian dối, ích kỷ đi khỏi 

mình. Khi đó mình nhận ra Chúa Giêsu và vui mừng đi theo ngƣời. Bắt 

đầu tìm thấy niềm tin lớn hơn mình và cứ con đƣờng đó mà đi. Mỗi 

ngày thấy mình sinh hoa trái thêm.” 

Linh mục Matthêu Phụng nói tiếp: “Hôm nay, chúng ta tụ họp nhau 

đông đúc, cầu nguyện cho công lý cho hoà bình, cho sự thật, cho quê 

hƣơng, tôi trộm nghĩ không phải tất cả chúng ta đều mạnh đâu….chống 

lại nhƣ châu chấu đá xe. Nhƣng tại sao lại có những con ngƣời dám 
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đứng lên chịu bao bách hại chỉ để nói lên những điều mình cho là phải 

và đúng.” 

Linh mục Phụng gọi ông là con ngƣời đã đi cho đến cùng con đƣờng 

của mình khi nhắc lại lời của linh mục quá cố Chân Tín: “Trên thế gian 

này, mọi cuộc cách mạng đều bắt đầu bằng một sự giải phóng con 

ngƣời và đều kết thúc bằng một sự nô lệ hóa con ngƣời. Cuối cùng chỉ 

có Chúa mới làm cuộc cách mạng thƣờng xuyên giải phóng chúng 

ta”.(Website Ba Cây Trúc, truy cập ngày 13-7-2021) 

Trong một đoạn Kinh thánh, hay là Lời Chúa trong sách Tin mừng, cứ 

sự thƣờng thì các vị chủ tế chỉ chọn một hay hai câu trong số nhiều câu 

để giảng cho cộng đoàn tham dự, nhƣ Đức giám mục  Bùi Văn Đọc đã 

làm trong bài giảng của ngài trong thánh lễ tại Nhà thờ thánh Phaolô 

ngoại thành Vatican, hôm 23-6-2009. Nhƣng vì đoạn sách Tiên tri 

Giêrêmia mà đúc cha Bùi Văn Đọc dùng, quá hay, quá nhậy bén đối với 

Giáo hội Công giáo Việt Nam trong tình hình hiện nay. Ngay từ câu 

đầu, sách đã dẫn ngƣời đọc phải đọc tiếp để nghe Yavê Thiên Chua nói 

gì với Giêrêmia và Giêrêmia thƣa với Chúa điều gì. Giêrêmia nại vào 

tuổi còn nhỏ của mình để khƣớc từ sứ vụ Chúa trao. Nhƣng với Thiên 

Chúa thì không có tuổi nào là già và tuổi nào là còn trẻ. Vì vậy, khi sử 

dụng đoạn sách tiên tri Giêrêmia, giám mục Bùi Văn Đọc đã “hố” to, có 

lẽ ngài không nghĩ đến việc mấy ông giáo dân “nhiều chuyện” đã không 

dừng lại ở chỉ một câu ngài đã dùng mà họ đọc tiếp. Những câu tiếp 

theo đó lại nhƣ mật ngọt đổ vào tâm can họ.  

Giáo hội Công giáo Việt Nam hôm nay đang phải đối diện với nhiều 

vấn đề : Giết thai nhi, bán phụ nữ VN cho ngƣời nƣớc ngoài để họ khai 

thác tình dục , nền giáo dục VN đang đƣợc quan niệm nhƣ một phƣơng 

tiêṇ kinh doanh hái ra tiền , đời sống lao đôṇg của hàng chuc̣ ngàn thanh 

niên nam nƣ̃ taị cá c khu chế xuất , nhà máy , xí nghiệp liên doanh nhƣ 

thế nào, nó có phù hợp với nhân vị , với chế đô ̣lao đôṇg mà các thành 

phần thơ ̣thuyền taị các nƣớc Tây Âu ho ̣đƣơc̣ hƣởng và bảo đảm đƣơc̣ 

hƣởng không?Nó có phù hợp với g iáo huán xã hội của Giáo hội ? Xã 

hôị đầy tràn các tê ̣naṇ ma túy , trôṃ cƣớp lôṇg hành , giết ngƣời môṭ 
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cách man rợ , có trƣờng hợp chỉ vì 5000 đồng VN ! Đƣờng nào , phố 

nào, ngõ ngách nào trong thành phố và lan xuống n ông thôn nƣ̃a , lúc 

nào, giờ nào cũng đầy ắp thành phần giới trẻ , có cả học sinh cấp 2, cấp 

3 trong các quán cà -phê đèn mờ .Họ thuộc những thành phần nào trong 

xã hội ? Vấn đề tham nhũng , dân oan mất nguồn sống là đất đai , nhƣ̃ng 

vấn đề kinh tế của đất nƣớc , nhƣ̃ng vấn đề công nhân Trung Quốc ồ aṭ 

tràn vào Việt Nam làm việc , họ sẽ là những nhân tố cho một quá trình 

xâm lƣơc̣ViêṭNam ! … 

 

Khi Các Giám MụcBày Tỏ Ý Kiến Trong Tƣ Cách Ngôn Sứ 

Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình (1910-1995), vốn dĩ là 

một mục tử hiền hòa, khiêm nhƣợng, dễ gần gũi. Chẳng thế,sau ngày 

30-4-1975, giữa những xáo trộn, bất ổn, chia rẽ ngay trong lòng giáo 

hội miền Nam Việt Nam, ngài vẫn giữ đƣợc cái phong thái của một 

ngƣời đứng đầu một tổng giáo phận có một lịch sử đáng đƣợc tự hào 

của cả một dân tộcvề văn hóa, tôn giáo, chính trị, ngoại giao. “Tên ngài 

là Bình,…một cái tên thiên định”, ngoại trừ trƣờng hợp vụ Nhà thờ 

Vinh Sơn ở quận 10 Sài Gòn, năm 1976, Đức tổng đã lộ vẻ “thất 

thƣờng” qua nét mặt đau khổ của ngài.  

Tƣơng tự nhƣ vậy, trong hai trƣờng hợp mang tính bất trung, rối đạo 

của một số linh mục và giáo dân “tiến bộ-yêu nƣớc”, đã biểu hiện qua 

việc biểu tình, đả đảo đòi Đức Khâm sứ Tòa thánh rời khỏi Việt Nam 

và đòi Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận “rút lui”, nghĩa là họ 

không vâng phục Tòa thánh, không chấp thuận việc Tòa thánh bổ 

nhiệm Đức giám mục Nguyễn Văn Thuận vào vị trí Tổng giám mục 

phó với quyền kế vị tại Tổng giáo phận Sài Gòn, thì Đức Tổng giám 

mục Nguyễn Văn Bình đã biểu lộ một thái độ giận dữ và biết Tòa giám 

mục lúc này không thể làm đƣợc gì, thì ngài soạn một văn thƣ gửi 

Chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (lúc này còn trong 

thời kỳ Quân quản). 
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Đoc̣ Lại Mấy Văn Kiêṇ Thời Ủy Ban Quân Quản Của TGM Nguyễn 

Văn Bình  

Để hiểu rõ các văn kiêṇ này , chúng tôi tóm lƣợc về  những hành động 

chống đối của vài linh muc̣ và giáo dân “tiến bô”̣ đối vớ i Đƣ́c Khâm sứ 

Tòa thánh và Tổng giám mục Nguyêñ Văn Thuâṇ .(xem chi tiết trong 

cuốn: "Công Giáo Miền Nam Viêṭ NamSau 30-4-75", tr.224tt) 

Trƣớc và say ngày 30-4-1975, khoảng một tháng, Cộng sản Bắc Việt 

chiếm trọn miền Nam, thì tại Sài Gòn đã có những cuộc biểu tình chống 

đối Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận và đòi Đức Khâm sứ Tòa 

thánh phải ra đi. Những nhóm này là: 

 

Phong trào Thanh Niên Công giáo Đại học 

Phong trào Công giáo Xây dựng Hòa bình 

Phong trào Thanh Lao Công 

Liên đoàn Sinh viên Công giáo 

Phong trào Công giáo và Dân tộc 

Tổng đoàn Thanh niên Công giáo 

v.v…  

Nhóm này đã tổ chức ba cuộc biểu tình, vào các ngày 2-4, 14-5 và 3-6-

1975, nhắm vào Tòa Khâm sứ nằm trên đƣờng Hai Bà Trƣng, Sài Gòn. 

Họ tung ra một lá thƣ “Gởi Anh Chị Em Công giáo miền Nam Việt 

Nam”, không đề ngày tháng. Nhƣng mục đích của bức thƣ là đòi Khâm 

sứ Tòa Thánh là Tổng Giám mục Henri Lemaitre rời khỏi Việt Nam…” 

Ngày 8-5-1975, môṭ số linh muc̣ , gồm : Vƣơng Đình Bích , Trƣơng Bá 

Cần, Phan Khắc Tƣ̀, Nguyêñ Nghi ̣ (CSSR), Nguyêñ Ngoc̣ Lan (CSSR), 

Chân Tín (CSSR), Huỳnh Công Minh , Nguyêñ Thiêṇ Toàn và mấy linh 

mục khác , nay đa ̃qua đời , đa ̃ký tên vào môṭ bƣ́c thƣ gƣ̉i Đƣ́c TGM 

Nguyêñ Văn Bình , yêu cầu hoañ laị viêc̣ bổ nhiêṃ Đƣ́c Giám muc̣ 

Nguyêñ Văn Thuâṇ taị Sài Gòn , và đòi giáo sĩ và giáo dân đƣợc quyền 

có tiếng nói trong vấn đề này. 
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Ngày 12 tháng 5 năm 1975, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình 

cho phổ biến môṭ thông cáo về viêc̣ bổ nhiêṃ Đƣ́c cha Nguyêñ Văn 

Thuâṇ ở chƣ́ c vu ̣Phu ̣tá Giáo phâṇ Sài Gòn. Thông cáo nói rằng , ngày 

25-4-1975, Đức Thánh cha Phao lô VI đa ̃bổ nhiêṃ Đƣ́c cha Phan -xi-cô 

Xa-vi-ê Nguyêñ Văn Thuâṇ, Giám mục Nha Trang làm Tổng Giám mục 

hiêụ Tòa Vadesitana, Phụ tá Sài Gòn với quyền kế vị. 

Ngay chiều hôm 12-5, sau khi nhâṇ chƣ́c , Đức cha Nguyêñ Văn Thuâṇ 

đa ̃cùng với Đƣ́c TGM Nguyêñ Văn Bì nh vào Đaị Chủng Viêṇ  Sài Gòn 

thăm Đƣ́c Giám muc̣ Phu ̣tá Trần Thanh Khâm đang điều dƣỡng taị đó , 

thì nhóm linh mục “tiến bộ” kéo tới bao vây hai Đức cha Nguyễn Văn 

Bình và Nguyêñ Văn Thuâṇ . Họ yêu cầu Đức cha Thuận rút lui , không 

cần gì phải có Vatican , các Giám mục Việt Nam cứ thu xếp với nhau là 

đƣơc̣ rồi. 

Ngay ngày hôm sau , 13-5-1975, khoảng 50-60 “sinh viên Công giá o” 

đa ̃xâm nhâp̣ Tòa TGM Sài Gòn, căng lên 3 biểu ngƣ̃ , đòi Đƣ́c cha 

Nguyêñ Văn Thuâṇ tƣ̀ chƣ́c , không có hòa giải , “Nguyêñ Văn Thuâṇ 

phải rút lui” .Trƣa ngày 13-5-1975, môṭ phái đoàn giáo dân đa ̃đến trình 

bày sự việc để xin Giám mục Nguyễn Văn Thuận tự động  rút lui. Viêc̣ 

bổ nhiêṃ Giám muc̣ Nguyêñ Văn Thuâṇ vào chƣ́c vu ̣TGM Phó SàiGòn 

là cả một sự sắp xếp và áp đặt của Khâm sứ Henri Lemaitre… 

Bổ sung cho viêc̣ đòi hỏi mang tính cực đoan này,  nhóm linh mục và 

giáo dân trên đây b ày ra một lá bài tố cáo Đức cha Nguyễn Văn Thuâṇ 

nguy hiểm hơn , lôi kéo chính quyền CS về phía mình. Đó là khép tôị 

ngài “Môṭ Giám muc̣ chống Côṇg…Nguyêñ Văn Thuâṇ là con cháu ho ̣

Ngô là môṭ giòng ho ̣có truyền thống chống Côṇg cƣc̣ đoan…Giám 

mục Nguyễn Văn Thuận là ngƣời đã tổ chức Phong trào Công lý và Hòa 

bình để huấn luyện cán bộ chống Cộng và góp công thành lập Đảng 

Nhân xa ̃ (thối thân của Đảng Cần Lao ) để “phục hồi tinh thần (chống 

Côṇg) Ngô Đình Diêṃ…” 

Trong số những ngƣời chống đối việc Đức cha Nguyễn Văn Thuận 

nhận nhiệm vụ mới tại Giáo phận Sài Gòn, giáo dân ngƣời ta không thể 
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ngờ sao lại có hơn mƣời linh mục tài ba, có tiếng tăm trong Giáo phận 

Sài Gòn. Phải nói rằng, các ngài có nhiều ảnh hƣởng về mặt tinh thần 

và tri thức trong các thành phần giáo dân, đặc biệt là sinh viên học sinh 

và giới trẻ trong giáo hội. Lẽ ra, trong tình hình biến chuyển, ảnh hƣởng 

rất quan trọng tới toàn thể Giáo hội, mà thành phần chịu ảnh hƣởng 

trƣớc tiên và nặng nề nhất, chính là hàng giáo phẩm, lãnh đạo Giáo hội, 

kế đến là các thành phần linh mục mà nhóm hơn mƣời linh mục phản 

đối việc Đức cha Nguyễn Văn Thuận kia là bƣớc kế tiếp các giám mục. 

Trong tình hình mong manh tới sứ mạng của Giáo hội, các ngài phải hội 

tụ thành một khối duy nhất chung quanh các giám mục, tìm biện pháp 

ứng phó tình hình xấu nhất hoặc các giải pháp thích ứng, ít ra là ở giai 

đoạn buổi đầu. Nhƣng các linh mục kia đã hành động ngƣợc lại, để rồi 

không phải đợi lâu, các ông đã thức tỉnh và tự mình tìm vào lãng quên! 

Dù thế, hành động của số linh mục này đã để lại vết thƣơng  cho giáo 

hội Công giáo Việt Nam, cách riêng đối với Tổng giáo phận Sài Gòn. 

Đức TGM Nguyễn Văn Bình đã tỏ ra lo ngại trƣớc những diễn biến 

này, báo chí của Đảng CS đã nhảy vào . Vì thế , ngài đã nêu ra chính 

sách về Tự do Tín ngƣỡng mà Hồ Chí Minh đã ký ngày 14-5-1955 và 

Chính sách 10 điểm của Chính phủ Cách maṇg Lâm thời Côṇg hòa 

Miền Nam Viêṭ Nam đƣa ra ng ày 1-4-1975, trong môṭ lá thƣ gƣ̉i Lañh 

đaọ Chính quyền CS và Ủy ban Quân quản thành phố Sài  Gòn – Gia 

Điṇh. 

Sau đây là nguyên văn bƣ́c thƣ : 

Tòa Tổng Giám Muc̣ 

180, Phan Đình Phùng 

Sài-Gòn 

Kính gửi Luật sƣ Nguyễn Hữu Thọ 

Chủ tịch chủ tịch Đoàn Ủy BanTrung ƣơng Mặt Trận Dân Tộc  

Giải Phóng Miền Nam Việt Nam 
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Kính thƣa Quý vị Chủ tịch, 

Chúng tôi , Tổng Giám muc̣ Giáo phâṇ Sài -Gòn, kính xin Quý vị chủ 

tịch vui lòng minh xét và giải quyết việc sau đây : 

1. Bản tin đăng tải trên báo Sài -Gòn Giải Phóng số 29 ngày 8 tháng 

6 năm 1975 và bản tin do Đài phát thanh Sài -Gòn Giải Phóng phổ biến 

ngày 7 tháng 6 năm 1975 đaị ý nói : có nhiều tổ chức Công giáo gồm 

Linh muc̣ và đôn g đảo giáo dân lên án đòi buôc̣ Đƣ́c Khâm sƣ́ Tòa 

Thánh Henri Lemaitre phải rời khỏi Việt Nam ngay lập tức , đồng thời 

kết án cả Đƣ́c Tổng Giám muc̣ Nguyêñ Văn Thuâṇ có nhƣ̃ng hành đôṇg 

chống chính phủ Cách maṇg, v.v. 

2. Môṭ số  trong nhóm chống đối hiêṇ đang tuyên truyền rằng chỉ 

trong bốn năm ngày nƣ̃a Chính phủ Cách maṇg se ̃truc̣ xuất Đƣ́c Tổng 

Giám mục Nguyễn Văn Thuận khỏi Tổng Giáo phận Sài-Gòn. 

Chúng tôi thấy cần phải minh xác rằng: 

a)-Mấy tổ chƣ́c mêṇh danh là Công giáo nêu trong các bản tin trên chỉ 

là một thiểu số không đáng kể trong hàng ngũ Công giáo, không thể nào 

đaị diêṇ cho “đông đảo giáo dân Công giáo”. 

 

b)-Nhƣ̃ng tôị danh gán buôc̣ cho Đƣ́c Khâm sƣ́ Henri  Lemaitre và Đƣ́c 

Tổng Giám muc̣ Nguyêñ Văn Thuâṇ hoàn toàn thất thiêṭ , vì mọi ngƣời 

có lƣơng tri đều ph ải nhâṇ rằng các ngài đa ̃có rất nhiều thành tích xa ̃

hôị, cƣ́u trơ ̣nhân dân cả hai miền Nam Bắc Viêṭ Nam. 

 

c)-Các tin trên, nhất là viêc̣ phao tin: Chính phủ Cách mạng sẽ trục xuất 

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Thuận khỏi Sài -Gòn đã làm chấn 

đôṇg dƣ luâṇ toàn thể nhân dân Công giáo Viêṭ Nam và khiến cho ho ̣

phâñ nô ̣, hoang mang tôṭ đô ̣ . Họ nghĩ  rằng viêc̣ đó không thể xảy ra 

đƣơc̣, vì nó trái ngƣợc với Sắc lệnh Tự do Tín ngƣỡng của Hồ chủ tịch 

ban bố taị Hà Nôị ngày 14-05-1955 và Chính sách 10 điểm của Chính 
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phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đa ̃tuyên bố 

ngày 01-04-1975. 

 

d)-Giáo hội Công giáo nói chung và Giáo hội Công giáo Việt Nam nói 

riêng hằng khuyến khích ngƣời Công giáo phải đem hết công tâm , tâṇ 

dụng khả năng phụng sự Thiên Chúa và Tổ quốc theo tinh thần cô ng 

bình bác ái, không làm chính tri ̣ đảng phái để mƣu đồ tƣ lơị , không làm 

tay sai cho đế quốc thƣc̣ dân xâm lƣơc̣ . Vâỵ chúng tôi khẩn thiết yều 

cầu Chính phủ Cách maṇg cho nghiêm lêṇh: 

 

1.Triêṭ để thi hành Sắc lêṇh Tƣ ̣do Tín  ngƣỡng và chính sách 10 điểm 

của Chính phủ để gây tin tƣởng và phấn khởi của toàn dân đối với chính 

phủ. 

2.Chấm dƣ́t các chiến dic̣h tuyên truyền bôi nho ̣vu cáo các chƣ́c trách 

của Giáo hội Công giáo Việt Nam. 

3.Châṇ đƣ́ng  ngay chiến dic̣h vâṇ đôṇg phi pháp truc̣ xuất Đƣ́c Tổng 

Giám mục Nguyễn Văn Thuận , vì việc trục xuất phi pháp này vi phạm 

trầm troṇg Sắc lêṇh Tƣ ̣do Tín ngƣỡng và Chính sách 10 điểm của chính 

phủ, sẽ gây nguy hại cực kỳ l ớn lao không lƣờng đƣơc , về đối nôị cũng 

nhƣ đối ngoaị, cho Quốc gia dân tôc̣. 

                                   Trân troṇg, 

                                    Sài-Gòn, ngày 8 tháng 6 năm 1975 

                                    Tổng Giám muc̣ Tổng Giáo phâṇ Sài-Gòn 

                                     Phao-lô Nguyêñ Văn Bình 

                                     (Ấn ký) 

Đồng kính gởi: 

-Kiến trúc sƣ Huỳnh Tấn Phát ,Chủ tịch Chính phủ Cách 

mạngLâm thời Cộng hòa miền Nam VN 

-Thƣơṇg tƣớng Trần Văn Trà , Chủ tịch Ủ y ban Quân QuảnThành 

phố Sàigòn – Gia Điṇh.                         
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Kháng thƣ này đã làm cho ngƣời ta xúc động mãnh liệt vì một con 

ngƣời vâñ đƣơc̣ tiếng là hiền hòa nhƣ Đƣ́c TGM Nguyêñ Văn Bình , thế 

mà giữa lúc nhà cầm quyề n CS vƣ̀a chiếm liñh Sài gòn , cao ngaọ đang 

bốc cao, ngài đã phải “bùng lên” không kém giận dữ đối với nhóm linh 

mục và giáo dân mƣợn thế quyền lực chính trị , làm chuyện phản 

nghịch, lô ̣rõ bô ̣măṭ “kẻ nôị thù” của Giáo hôị Viêṭ Nam , đồng thời 

kháng thƣ trên cũng tỏ cho nhà cầm quyền CS biết thái độ của ngài 

trƣớc nhƣ̃ng bản tin xuyên tac̣ và ác ý của ngành truyền thông đaị chúng  

của chính quyền thành phố. 

 

Thƣ Ngỏ Năm 2002 Của Các Giám Mục Viêṭ Nam 

Ngƣời Công giáo trong và ngoài nƣớc coi Thƣ ngỏ này là môṭ dấu hiêụ  

HĐGMVN đa ̃có môṭ đƣờng hƣớng tranh đấu để phuc̣ vu ̣dân tôc̣ , đất 

nƣớc và xa ̃hôị, theo tinh thần của Công đồng Vatican II, Thƣ ngỏ còn là 

môṭ dấu chỉ để ngƣời công dân Công giáo Việt Nam tự hào mình thuộc 

về môṭ giáo hôị , trong khi phuc̣ vu ̣Thiên Chúa vâñ không sao nhañg 

bổn phâṇ của mình ở trần thế. 

Phần mở đầu Thƣ ngỏ năm 2002 của các Giám mục Việt Nam gửi Quốc 

hôị và các Hôị đồng Nhân dân, viết: 

“Phuc̣ vu ̣con ngƣời là muc̣ đích tối cao” của moị tổ chƣ́c và cơ chế xa ̃

hôị (xem Nghi ̣ quyết Đaị hôị Đảng  lần VI ), vì lẽ con ngƣời là mục 

đích, là cứu cánh , là trọng tâm của mọi hoạt đ ộng văn hóa , kinh tế, xã 

hôi. Tƣ̀ chân lý căn bản này về con nƣời với nhân phẩm và nhân quyền 

của họ, nảy sinh những nhu cầu , nhƣ̃ng đòi hỏi bƣ́c thiết phải đáp ƣ́ng 

để xây dựng và phát triển một xã hội nhân bản , môṭ xa ̃hô ̣i không làm 

què quăṭ và hủy hoaị con ngƣời. Nhƣ̃ng đòi hỏi bƣ́c thiết đó là: 

I-Xóa giảm những khuyết tật hiện hữu của xã hội; 

II-Phát huy những giá trị nhân bản làm cho con ngƣời ngày càng trở 

nên ngƣời hơn, sống xƣ́ng với phẩm giá của mình hơn. 
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Đây là hai điểm nhắm chính của Thƣ ngỏ , các Giám mục Việt Nam chỉ 

đƣa ra vài nhâṇ xét căn bản về hai điểm này , chƣ́ không đi sâu vào tƣ̀ng 

vấn đề .Chẳng haṇ , với điểm I , các Giám mục nói đến hai k huyết tâṭ . 

Khuyết tâṭ thƣ́ nhất là ; “hiêṇ tƣơṇg tha hóa con ngƣời ”; khuyết tâṭ thƣ́ 

hai: “cơ chế bất công và tha hóa con ngƣời”. 

Ở khuyết tật thứ nhất , các Giám mục đề cập đến “chủ nghĩa tiêu thụ , 

đẩy con ngƣời vào trong m ột mạng lƣới những thỏa mãn hời hợt , giả 

dối.” Kế đến là “khi lao đôṇg đƣơc̣ tổ chƣ́c nhằm bảo đảm tối đa cho lơị 

nhuâṇ mà không lƣu tâm cải thiêṇ đời sống và thăng tiến phẩm giá 

ngƣời lao đôṇg” .Điểm thƣ́ ba : Con ngƣời vố n là muc̣ đích của sƣ ̣phát 

triển thì laị bi ̣ biến thành đơn thuần là phƣơng tiêṇ sản xuất . Điểm thƣ́ 

tƣ: Về vấn đề tƣ ̣do , các Giám mục nhận xét : “Thƣc̣ tế cuôc̣ sống hiêṇ 

tại cho thấy : khi tách lìa chân lý về con ngƣời vớ i nhân phẩm và nhân 

quyền của ho ,̣ tƣ ̣do trở thành sƣ ̣tùy tiêṇ hoăc̣ ngâũ hƣ́ng của nhƣ̃ng kẻ 

có quyền thế.” 

Ở khuyết tật thứ hai , các Giám mục đặt thẳng trƣớc mặt các cấp lãnh 

đaọ Nhà nƣớc về cơ chế Xin -Cho. Đây là mô ̣t kinh nghiêṃ nhƣ́c nhối 

chung cho moị ngƣời dân , đăc̣ biêṭ cho tôn giáo , nhất là tôn giáo ấy laị 

là Công giáo. 

Xin dâñ nguyên văn đoaṇ này: 

“Cơ chế xin-cho biến nhƣ̃ng quyền tƣ ̣do của công dân thành nhƣ̃ng thƣ́ 

quyền mà Nhà nƣớc nắm trong tay và ban bố laị cho ngƣời dân dƣới 

dạng những cái phép , đồng thời biến Nhà nƣớc tƣ̀ môṭ tổ chƣ́c có chƣ́c 

năng phuc̣ vu ̣công ích trở thành môṭ chủ nhân ông nắm các quyền tƣ ̣do 

của ngƣời dân và ban phát các phép  tƣ ̣do laị cho ho ̣thƣờng theo sƣ ̣tùy 

tiêṇ chủ quan hơn là theo nhƣ̃ng tiêu chuẩn khách quan . Nhƣ thế cơ chế 

xin-cho vƣ̀a đi ngƣơc̣ laị công ích và xóa đi các quyền tƣ ̣do của ngƣời 

dân, vƣ̀a bôi đen hình ảnh của môṭ Nhà nƣớc của  dân, do dân và vì 

dân.Đó là điều làm tha hóa con ngƣời.” 

Tƣ̀ nhƣ̃ng nhâṇ xét trên, các Giám mục Việt Nam mặc dù không đặt vấn 

đề kiến nghị hay đề nghị với Nhà nƣớc một vài điểm để sửa chữa các 
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khuyết tâṭ này , nhƣng các  ngài cũng đã nêu ra những điểm chính yếu 

của mình , mà chúng tôi coi nhƣ đó là quan điểm và lập trƣờng của 

HĐGMVN  về vấn đề trình bày qua Thƣ ngỏ 2002. 

Phần hai này có 5 điểm: 

1.Phát huy phẩm giá con ngƣời : “trong các quan hê ̣ xã hội , phải quan 

tâm tôn troṇg con ngƣời nhƣ là troṇg tâm của moị hoaṭ đôṇg văn hóa , 

kinh tế, xã hội… 

2.Phát triển xã hội và thăng tiến con ngƣời trên nền tảng chân lý :“Chân 

lý căn bản trong quan hệ giữa ngƣời với ngƣời là  mọi ngƣời đều bình 

đẳng về nhân phẩm . Chân lý này đòi hỏi phải gạt bỏ mọi k ỳ thị và phân 

biêṭ đối xƣ̉ , phải xóa đi những hình thức chuyên chế , phải loại trừ mọi 

gian dối xảo trá ngày nay đang tràn lan trong moị lañh vƣ ̣ c của cuôc̣ 

sống con ngƣời và xa ̃hôị”. 

3.Phát huy tình liên đới trong mọi sinh hoạt gia đình và xã hội . “Tình 

liên đới chỉ đƣơc̣ xây dƣṇg và phát huy vƣ̃ng bền trên nền tảng tôn 

trọng con ngƣời , tôn troṇg các quyền của ho ̣ , tôn troṇg sƣ ̣tƣ ̣lâp̣ chính 

đáng và quyền tƣ ̣quyết của con ngƣời , tôn troṇg các giá tri ̣ đaọ đƣ́c 

trong truyền thống văn hóa.”… 

4.Phát huy tính phụ đới :(…) “Tính phu ̣đới là môṭ đăc̣ tính của tổ chƣ́c 

xã hội trong đó một tập thể cấp cao không can thiệp vào nội bộ của một 

tâp̣ thể cấp thấp , không làm mất thẩm quyền và tính tƣ ̣lâp̣ của nó , song 

tạo điều kiện giúp nó phối hợp hoạt động của mình với những hoạt 

đôṇg của tâp̣ thể khác nhằm mƣu cầ u công ích . Do đó, con đƣờng phát 

huy tính phu ̣đới đòi hỏi: 

Chính quyền tạo điều kiện cho các cá nhân và tập thể công dân sử dụng 

các quyền của con ngƣời . 

Thƣ ngỏ nhấn maṇh : “ Dành cho mình đôc̣ quyền hay môṭ quyền hành 

quá lớn trong các lĩnh vực của đời sống gia đình và xã hội , đó là con 

đƣờng dâñ đến chuyên chế và đôc̣tài , quan liêu và bao cấp , áp bức và 

bất công, là những tệ nạn làm tha hóa con ngƣời”. 
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Tính phụ đới theo nghĩa trên là  nền tảng để xây dƣṇg môṭ xa ̃hôị dân 

chủ, môṭ Nhà nƣớc của dân , do dân và vì dân . Thiếu nền tảng này , Nhà 

nƣớc,với chƣ́c năng phuc̣ vu ̣công ích trở thành môṭ cỗ máy thống tri ̣ 

đôc̣ tài , và nhân dân từ địa vị làm chủ đấ t nƣớc trở thành phƣơng thế 

phục vụ cho cỗ máy đó . Đó là điều làm tha hóa con ngƣời và phân hóa 

xã hội.” 

5. Phát huy ý thức và thiện chí phục vụ công ích (…) Chƣ́c năng phuc̣ 

vụ công ích đòi buộc chính quyền: 

(1) tạo điều kiêṇ bảo đảm cho moị công dân hƣở ng nhƣ̃ng nhu yếu sao 

cho xƣ́ng hơp̣ với phẩm giá con ngƣời; 

(2) xóa bỏ những luật lệ bất công và những biện pháp trái với luân 

thƣờng đaọ lý trong truyền thống văn hóa của dân tôc̣ , vì lẽ đây là 

nhƣ̃ng cơ chế và biêṇ pháp làm tha hóa con ngƣời . Cơ chế xin -cho là 

môṭ điển hình về luâṭ lê ̣bất công . Phá thai hằng năm hơn cả triệu 

trƣờng hơp̣ là môṭ điển hình về biêṇ pháp trái với luân thƣờng đaọ lý 

mà những hâụ quả đa ̃và đang diêñ ra không biết đƣa tƣơng lai dân tôc̣ 

đi về đâu.” 

Các Giám mục kết thúc Thƣ ngỏ: 

Kính thƣa Quý Vị, 

Là những ngƣời yêu mến quê hƣơng , ai trong chúng ta cũng mong 

muốn xây dƣṇg Viêṭ Nam thành môṭ đất nƣớc g iàu đẹp, văn minh, giàu 

tính nhân bản . Chính trong tinh thần đó , chúng tôi xin gửi đến Quý Vị 

thƣ ngỏ này. 

Kính chúc Quý Vị luôn an mạnh, mạnh khỏe và thành đạt. 

Trân troṇg kính chào. 

 

                                     HÔỊ ĐỒNG GIÁM MUC̣ VIÊṬ NAM  
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Kết luâṇ- 

Có lẽ vì biết bao nhiêu biến cố dồn dập xảy đến cho bản thân , cho đất 

nƣớc và Giáo Hôị Viêṭ Nam , mà hai văn kiện rất quan trọng của hàng 

Giáo phẩm Việt Nam trên đây , cơ hồ nhƣ bi ̣ lañg quên ! Bình tâm đọc 

lại, chúng tôi thấy cần phải đƣợc phổ biến lại . Điều này cũng có nghiã 

ngƣời Công giáo VN nên trả về sƣ ̣công bình cho các Giám muc̣ Viêṭ 

Nam nhƣ̃ng gì thuôc̣ về các ngài . Thí dụ: Không thể phủ nhâṇ tinh thần  

sáng suốt, khiêm nhƣợng, tƣ̀ tốn nhƣng ẩn chƣ́a môṭ lòng dũng cảm , bất 

khuất của nhƣ̃ng Muc̣ tƣ̉ qua hai văn kiêṇ . Môṭ, tƣ̀ nhƣ̃ng ngày tháng 

đầu của biến cố quá đau thƣơng cho quốc gia dân tô ̣ c, cho Giáo hôị đa ̃

xa 45 năm nay rồi . Đó là ngày 30/4/1975. Giáo Hội Việt Nam lúc bấy 

giờ ở trong cái thế khó khăn . Môṭ tuyêṭ đaị thiểu số linh muc̣ , giáo dân 

có dã tâm muốn lèo lái Giáo Hội thỏa hiệp với chế độ xã hội mới . Họ 

ngông cuồng truc̣ xuất Khâm sƣ́ Tòa Thánh ra khỏi tru ̣sở trên đƣờng 

Hai Bà Trƣng. Họ xâm nhập nhƣ quân trôṃ cƣớp vào Tòa TGM Sàigon 

căng biểu ngƣ̃ đòi TGM Nguyêñ Văn Thuâṇ rút lui…  

Trƣớc tình thế ấy , Đức TGM Nguyễn Văn Bình thảo kháng thƣ, tỏ bày 

lâp̣ trƣờng của ngài . Thế nhƣng , sau đó , giáo dân ngỡ ngàng vì Đức 

Tổng viết hai lá thƣ về viêc̣ thống nhất đất nƣớc và viêc̣ đi vùng kinh tế 

mới. Ngài ngả theo nhóm này hay ngài bị nhóm này áp lục quá mạnh. 

Trên tờ CGvDT , số 44, tƣ̀ ngày 25-4 đến 1-5-1976, ký giả Vũ Duy 

Giang viết: 

“Trong nhƣ̃ng ngày cuối tháng 5, tháng 6 và 7-1975, bị giằng co và ray 

rƣ́t do áp lƣc̣ của nhƣ̃ng kẻ muốn côṭ chăṭ Giáo hôị Công giáo với di ̃

vãng, có lúc Ngƣời (TGM Nguyêñ Văn Bình ) đa ̃tỏ ra chần chƣ̀ , làm 

nhiều ngƣời nghi ̃rằng Tổng Giám muc̣ Nguyêñ Văn Bình không có lâp̣ 

trƣờng hay lâp̣ trƣờng của Tổng Giám muc̣ Nguyêñ Văn Bình chỉ là lâp̣ 

trƣờng của nhƣ̃ng kẻ bao chung quanh”. 

Nói thực lòng, nếu có nhóm “những kẻ bao quanh” đức Tổng Bình nhƣ 

ông Vũ Duy Giang của tờ CGvDT trên đây nói, thì chắc chắn họ cũng 

không thể nào “mạnh hơn” nhóm mấy ông linh mục đã cầm đầu một 
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nhóm ngƣời xông vào trụ sở tòa Khâm sứ trên đƣờng Hai Bà Trƣng,trục 

xuất Đức Khâm sứ Tòa Thánh ra khỏi Việt Nam và đẩy Đức TGM 

Nguyễn Văn Thuận vào ngục tù! Lý do? Dễ hiểu thôi: Bởi vì các linh 

mục “bao chung quanh” Đức Tổng Bình nhƣ suy nghĩ của Vũ Duy 

Giang thì nếu có cũng không đủ mạnh. Còn nhóm ông Vũ Duy Giang 

đang phục vụ họ thì kẻ “chống lƣng” cho là một sức mạnh bao trùm đất 

nƣớc khốn khổ này! 

Mặc dù thế, trƣớc những hành động ngỗ nghịch của nhóm ngƣời kia, thì 

trừ nhóm này ra, còn đã là ngƣời với lƣơng tâm, đạo lý họ mà không lên 

tiếng thì những hòn đá trong đền thờ cũng sẽ lên tiếng! 

Bây giờ, 45 năm sau kháng thƣ của TGM Nguyêñ Văn Bình , và năm 

2002, các Giám mục Việt Nam soạn thảo Thƣ ngỏ gửi Quốc hội và các 

Hôị đồng Nhân dân , trình bày về những nguyên nhân gây nên cảnh đau 

thƣơng cho con ngƣời , cho gia đình và xa ̃hôị .Đoc̣ laị Thƣ này , chúng 

tôi cảm nhâṇ, Thƣ ngỏ 2002, nhƣ thể là môṭ bản án , môṭ bản tố cáo chế 

đô,̣ tác nhân chính của tình trạng ngƣời không ra ngƣời , xã hội ung thối, 

nhếch nhác, ngƣời dân bi ̣ đày đoạ , nghèo càng nghèo thêm , mà giàu lại 

giàu thêm. 

Thƣ ngỏ viết: 

“Theo thông tin của báo chí , cơ chế xin -cho còn là nguyên nhân làm 

thất thoát 50% các nguồn thu vào công quỹ , và làm thất thoát 50% phần 

còn lại khi phả i chi ra cho công ích . Điều này có nghiã là 5% hoăc̣ 7% 

dân số là nhƣ̃ng ngƣời có thế lƣc̣ và quyền lƣc̣ thì hƣởng 75% tƣ̀ công 

quỹ quốc gia (trong con số 75%, có 50.000 tỷ đồng /năm của riêng 

ngành xây dựng), phần còn laị của dân số là hơn 70 triêụ dân chỉ hƣởng 

đƣơc̣ 25%.Thƣc̣ tế này taọ ra môṭ tình traṇg bất công trầm troṇg trong 

xã hội và không ngừng làm gia tăng hố sâu cách biệt giàu nghèo trong 

lòng một dân tộc .Chính vì thế mà tham nhũng một  cách có hệ thống 

quy mô trong xa ̃hôi ngày nay không nhƣ̃ng là môṭ quốc naṇ , song còn 

là một tội ác đối với đất nƣớc và dân tộc .” (x. Thƣ ngỏ 2002, đoaṇ cuối 

của khuyết tật thứ hai: cơ chế bất công và tha hóa con ngƣời). 
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Đảng CSVN chấp nhâṇ Thƣ ngỏ 2002 của các Giám mục Việt Nam 

chẳng khác gì “tƣ ̣sát tâp̣ thể” . Cho nên, chúng trút hận xuống trên Giáo 

hôị Viêṭ Nam qua nhƣ̃ng vu ̣chiếm đoaṭ đất đai , triêṭ ha ̣các biểu tƣơṇg 

thánh thiêng của ngƣờ i Công giáo , trong khi chúng không có lý do nào 

để bỏ tù các Giám mục. Nhƣng chúng có trăm mƣu ngàn kế hiểm khống 

chế các Giám muc̣ , kể cả mua chuôc̣ , gài bẫy , thỏa mãn yêu cầu của 

tƣ̀ng điạ phƣơng , nhƣ Giáo phâṇ Đà Laṭ , họ cấp cho nhiều đất gấp 3,4 

lần xin để xây dƣṇg Trung tâm Muc̣ vu .̣ 

 

Một hôm chúng tôi lang thang trên Internet, bất ngờ gặp đƣợc một ý 

kiến(của Linh mục Pascal Nguyễn NgọcTỉnh?) về số phận của Thƣ ngỏ 

năm 2002: 

“Lẽ ra văn kiện này phải là niềm vinh dự cho Giáo Hội Việt Nam, vì là 

một đóng góp có ý nghĩa cho Dân tộc, nhƣ chìa khoá để giải quyết tận 

gốc bao nhiêu vấn đề xã hội. Nhƣng đây lại không phải là giải pháp 

đƣợc Nhà Nƣớc độc tài chấp nhận. Và chắc cũng vì thế mà trong những 

năm gần đây, hầu hết các giám mục không buồn nhắc đến văn kiện này 

nữa. Có vào trang mạng của HĐGM/VN để tìm cũng không thấy. Và 

thế là Thƣ ngỏ2002 một thời nổi đình nổi đám, nay thành ”đứa con vô 

thừa nhận”.  

 

 
 

Các Vấn Đề Khác 

Nếu hai văn kiện trên đây chƣa đủ “nặng ký” để thuyết phục những 

ngƣời Công giáo khó tính, chấp nhận các ngài là những ngôn sứthực sự 

đang hiện diện giữa lòng Giáo hội Việt Nam, thì chúng ta có thể tìm 

hiểu thêm “những tiếng nói khác của ngôn sứ” qua các văn kiện dƣới 

đây của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhƣ: Thƣ của Hội đồng Giám 

mục Việt Nam nhận định và góp ý sửa đổi Hiến pháp, 01-03-2013; Hội 

đồng Giám mục Việt Nam nhận định về Luật Tín ngƣỡng, Tôn giáo 

2016. Ngoài ra, Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc HĐGMVN cũng đã 

có thƣ gửi Quốc hội về dự thảo luật đơn vị hành chánh-kinh tế đặc biệt 
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Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Đây là một trong những tiếng 

nói phản đối có uy tín trong hàng trăm bài báo đăng tải trên các website 

do những trí thức, giáo sƣ đại học trong nƣớc cũng nhƣ  ngoài nƣớc 

mạnh mẽ chống đối dự thảo luật đặc biệt này. Mặt khác, Ủy ban Công 

lý và Hòa bình thuộc HĐGMVN còn soạn Bản phúc trình gửi 

HĐGMVN về công lý, hòa bình, nhân quyền, đề ngày 01-11-2012.  

Có một thực thể tại đất nƣớc Việt Nam hôm nay mà không ai phủ nhận 

đƣợc, đó là quyền lực tuyệt đối của một Đảng duy vật, đang đặt ách cai 

trị trên toàn thể nhân dân Việt Nam, chi phối mọi quyền căn bản của 

ngƣời dân. Hai văn kiện của HĐGMVN mà chúng tôi sơ lƣợc dƣới đây 

đã nói lên tình cảnh sống ngặt nghèo của các thành phần trong xã hội, 

bởi những điều khoản lạc hậu ghi trong các bản văn. Đó là việc sửa đổi 

bản hiến pháp năm 1992 (sửa đổi năm 2013), một văn kiện căn bản và 

quan trọng nhất của một quốc gia, một dân tộc và một đất nƣớc. Văn 

kiện thứ hai thuộc đời sống tinh thần của ngƣời dân, tức về sinh hoạt tín 

ngƣỡng, tôn giáo. Với hai văn kiện này, các Giám mục Việt Nam cũng 

đã mạnh mẽ đóng góp ý kiến sửa đổi những điều không hợp lòng dân, 

chứng tỏ các ngài cũng đã bày tỏ tinh thần của các ngôn sứ trƣớc cƣờng 

quyền. Còn những ý kiến của các ngài có đƣợc nhà nƣớc ủng hộ và tiếp 

nhận hay không, lại là việc khác. 

Để có một khái niệm về những văn kiện này, chúng tôi xin trích dẫn 

một vài câu hay đoạn của văn kiện về sửa đổi Hiến pháp 1992 và nhận 

định về Luật Tín ngƣỡng, Tôn giáo nêu trên. Còn toàn bài văn, xin đọc 

ở Phần Phụ Lục. 

 

-Về Góp Ý Sửa Đổi Hiến Pháp 1992 (Sửa Đổi Năm 2013). 

Thƣ của HĐGMVN viết: 

“…Quyền bính chính trị đƣợc nhân dân trao cho nhà cầm quyền là để 

tạo điều kiện pháp lý và môi trƣờng thuận lợi cho việc thực thi quyền 

con ngƣời, chứ không phải để ban phát cách tùy tiện. Do đó, để quyền 
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con ngƣời thật sự đƣợc “Nhà nƣớc và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo 

vệ, bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật” (điều 15), chúng tôi thấy cần 

làm sáng tỏ một số điều. 

Dự thảo khẳng định quyền tự do ngôn luận (điều 26), quyền sáng tạo 

văn học, nghệ thuật (điều 43), quyền tự do tín nguỡng, tôn giáo (điều 

25). Tuy nhiên, ngay từ đầu, Dự thảo lại khẳng định đảng cầm quyền là 

“lực lƣợng lãnh đạo Nhà nƣớc và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tƣ tƣởng” (điều 4). Nhƣ thế, phải hiểu 

thế nào và làm sao thực thi quyền tƣ do ngôn luận và sáng tạo văn học, 

nghệ thuật, bởi lẽ tƣ tƣởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết rồi? 

Tƣơng tự nhƣ thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín 

ngƣỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô 

thần? Phải chăng những quyền này chỉ là những ân huệ đƣợc ban cho 

nhân dân tùy lúc tùy nơi, chứ không phải là quyền phổ quát, bất khả 

xâm phạm, và bất khả nhƣợng? Hiến pháp cần phải xóa bỏ những mâu 

thuẫn và bất hợp lý này, thì mới có sức thuyết phục ngƣời dân và thu 

phục lòng dân. 

Trong thực tế, sự trói buộc tƣ tƣởng vào một hệ ý thức duy nhất đã kìm 

hãm tƣ duy sáng tạo của ngƣời dân Việt Nam. Ðây là một trong những 

lý do lớn, dẫn đến tình trạng trì trệ và chậm tiến của Việt Nam về nhiều 

mặt: giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật. Nếu cần 

một nền tảng, chúng tôi thiết nghĩ đó phải là truyền thống văn hóa 

phong phú của dân tộc Việt Nam, chứ không phải một hệ ý thức nào 

khác. Truyền thống văn hóa ấy đã đƣợc hình thành trải qua nhiều thế 

kỷ, giúp dân tộc Việt Nam xây dựng và phát triển đất nƣớc, kiến tạo lối 

sống đầy tính nhân văn. Nền văn hóa đó chính là nền tảng cho đời sống 

xã hội của dân tộc Việt Nam, những tƣ tƣởng mới có thể và cần đƣợc 

đón nhận để bổ túc cho phong phú, nhƣng không thể thay thế. Có nhƣ 

vậy mới mong giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc giữa những thay đổi 

mau chóng của thời đại toàn cầu hóa ngày nay”… (xin xem những đề 

nghị sửa đổi hiến pháp của HĐGMVN ghi trong văn kiện ở Phần Phụ 

lục) 
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Nhận Định Về Luật Tín Ngƣỡng, Tôn Giáo 2016 

Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thƣ cho bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ 

tịch Quốc hội Việt Nam, Khóa XIV và các Đại biểu Quốc hội Việt 

Nam, Khóa XIV. 

Thƣ viết: 

“Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 02, đã thông qua Luật Tín 

ngƣỡng, Tôn giáo. Điều 66 của Bộ Luật quy định: “Luật này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018”. Là những ngƣời chịu ảnh 

hƣởng trực tiếp từ Bộ Luật này, chúng tôi, Hội đồng Giám mục, nhân 

danh cộng đồng tín hữu Công giáo Việt Nam, muốn nêu lên một số 

nhận định và suy nghĩ”. 

Văn kiện này có 5 Điều, ngoài Điều 1 nói đến một số điểm mới và tích 

cực, chẳng hạn “quan tâm đến nhu cầu tôn giáo của những ngƣời bị tạm 

giam hoặc ở trƣờng giáo dƣỡng (Điều 6); nhu cầu tôn giáo của ngƣời 

nƣớc ngoài (Điều 8, 47)…Bộ Luật này cũng nhìn nhận các tổ chức tôn 

giáo là pháp nhân phi thƣơng mại kể từ ngày đƣợc cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền công nhận (Điều 30). Còn 4 điều sau, văn kiện đã đề cập tới 

những vấn đề giáo dân  nói đƣợc là rất khó chịu, nhƣ về cách đối xử 

không tôn trọng những giá trị của tôn giáo, hoặc những hoạt dộng của 

các tôn giáo trong lĩnh vực từ thiện, y tế và giáo dục “không đƣợc đánh 

giá đúng mức, thậm chí bị ngăn cản”. Vấn đề giáo hội “đồng hành với 

dân tộc” cũng đƣợc văn kiện đề cập tới. Đây là điều gây khó chịu nhiều 

đối với một số thành phần giáo dân. Ngay từ lúc Thƣ Chung năm 1980 

ra đời, công bố định hƣớng của Giáo hội tại Việt Nam trong tình hình 

mới, là “đồng hành với dân tộc” thì giáo dân đã cảm thấy bực bội. Bởi 

Đảng và Nhà nƣớc CSVN đã “đánh đồng” Nhà nƣớc Xã hội chủ nghĩa 

với Dân tộc. Yêu Dân tộc mà không yêu chủ nghĩa xã hội là không chấp 

nhận. Trong văn kiện này, HĐGMVN không dùng danh từ này, mà 
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dùng từ “chế độ”: “nên phân biệt rõ dân tộc và chế độ”.(Toàn bản văn 

xin xem ở Phụ lục) 

 

Bản Phúc Trình Về Tình Hình Công Lý, Hòa Bình Và Nhân Quyền 

Trong Xã Hội Việt Nam Hiện Nay 

Ủy Ban CL&HB ƣớc mong nhận đƣợc những góp ý tích cực, hƣớng 

dẫn cụ thể và đầy tình hiệp thông của Đức Hồng Y và quí Đức Cha để 

có thể góp phần loan báo Tin Mừng trong lãnh vực chính trị, kinh tế, xã 

hội… đầy khó khăn và thách đố này. 

Kính Gửi: Đức Cha Chủ tịch HĐGMV, Đức Hồng Y và quý Đức Cha 

Để đáp ứng lời mời gọi của Thƣ Mục Vụ Năm Đức Tin, Ủy Ban Công 

lý và Hòa bình xin phúc trình cùng Đức Hồng Y và quí Đức Cha một số 

tình hình xã hội Việt Nam hiện nay đang đƣợc dƣ luận quan tâm. Xin 

giản lƣợc vào mấy nét tiêu biểu dƣới đây: 

1.Án xử bất công 

Trong bản Nhận Định công bố ngày 15/05/2012, Ủy Ban CL&HB đã 

nhận xét: “Việc áp dụng luật pháp chƣa nghiêm minh và tùy tiện (…) 

đã dẫn đến những oan sai và đôi khi đẩy ngƣời dân đến bƣớc đƣờng 

cùng. Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định các thủ tục bắt ngƣời; vậy mà 

trong một số trƣờng hợp, vẫn có các công dân bị bắt sai trái với các quy 

định của bộ luật ấy, cũng nhƣ với các tuyên ngôn và công ƣớc quốc tế 

mà Việt Nam đã tham gia.” 

Tình hình đó chƣa thay đổi, thậm chí còn diễn ra xấu hơn. Điển hình là 

vụ xét xử ba thanh niên Công Giáo tại Vinh ngày 29/09/2012 và vụ xử 

các Bloggers ngày 24/9, tại TP. HCM với các bản án vô lý và đầy bất 

công. Để che đậy nó, ngƣời ta đã cho mở phiên tòa xét xử công khai, 

nhƣng lại không cho dân chúng tự do tham dự và ngay cả thân nhân của 

các bị cáo cũng bị ngăn chặn khi đến tòa án, thậm chí có những ngƣời 

còn bị tạm giữ hay bị khủng bố tinh thần. 
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Bên cạnh đó, những vụ khiếu kiện đông ngƣời về đất đai ngày càng gia 

tăng hoặc kéo dài. Điều đó chứng tỏ cách giải quyết của chính quyền 

các cấp không thỏa đáng, có thể vì thiếu thiện chí giải quyết vấn đề 

đúng pháp luật và lẽ phải hay vì bênh vực quyền lợi của các nhà đầu tƣ 

và các nhóm đặc quyền. Để biện minh cho cách giải quyết này ngƣời ta 

thƣờng chụp lên đầu những ngƣời phản kháng cái mũ “bị kích động của 

thế lực thù địch”. 

2. Dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp dân sự 

Bạo lực ở đây là việc sử dụng “côn đồ” chứ không chỉ các biện pháp 

nghiệp vụ của cơ quan công an để vãn hồi trật tự. Biện pháp này đƣợc 

dùng ngày càng nhiều, để đàn áp các cá nhân lẫn các đám đông, từ đám 

tang riêng lẻ đến các vụ khiếu kiện tập thể hay biểu tình. Điều đó đang 

làm cho bạo lực ngự trị trong đời sống xã hội khi giải quyết tranh chấp. 

3. Tham nhũng thành quốc nạn 

Những diễn biến và xáo trộn trong mấy tháng vừa qua chứng tỏ mô 

hình kinh tế hiện tại đang làm giàu cho nhóm đặc quyền đặc lợi, đặc 

biệt là giới ngân hàng, hơn là cho toàn dân. Lạm phát gia tăng cũng làm 

tăng đói nghèo, không những gây khó khăn hơn cho cuộc sống của 

ngƣời dân, mà cho cả các doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay hơn 

40.000 doanh nghiệp phải giải thể. 

Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia thiếu minh bạch nhất thế 

giới. Tham nhũng đã trở thành quốc nạn, mà nguyên nhân chủ yếu là do 

cơ chế điều hành, lãnh đạo. Chính vì vậy, không những nó nguy hiểm 

cho tiền đồ đất nƣớc mà hầu nhƣ bất khả loại trừ trong bối cảnh kinh tế 

– chính trị hiện nay. 

4. Chủ quyền đất nƣớc 

Khi ý thức rằng: “Việc chung sống giữa các dân tộc đƣợc xây dựng trên 

các giá trị từng làm nền tảng để kiến tạo các mối quan hệ giữa ngƣời 

với ngƣời: đó là sự thật, công lý, liên đới tích cực và tự do” 
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(TLGHXHCG số 433) thì chúng ta thấy hiện nay nền tự do, độc lập, 

chủ quyền quốc gia của Việt Nam đang bị đe dọa nặng nề bởi sự gây 

hấn và xâm lƣợc của láng giềng Trung Quốc. Ngƣời dân không đƣợc 

biết sự thật về những “thỏa hiệp” hay “thỏa ƣớc” giữa chính quyền hai 

nƣớc, nhƣng lại phải gánh chịu nhiều hậu quả tai hại do “mối giao hảo” 

ấy gây nên cả về chính trị lẫn kinh tế. 

Trong bản Nhận định về một số tình hình hiện nay của Việt Nam, Ủy 

Ban CLHB đã nhấn mạnh: “Vào những thập niên cuối cùng của thế kỷ 

XX, Biển Đông đã một vài lần nổi sóng. Nhƣng trong những năm gần 

đây, sự căng thẳng đã lên đến mức độ nguy hiểm. Nhà cầm quyền 

Trung Quốc một mặt dùng lời lẽ hoa mỹ, với thông điệp rất êm tai, 

nhƣng mặt khác, các hành động của họ về chủ quyền trên Biển Đông 

ngày càng phản ánh rõ rệt chủ trƣơng Đại Hán. 

Trong khi đó phản ứng của Nhà cầm quyền Việt Nam quá yếu ớt, tạo cớ 

cho các lực lƣợng thù nghịch lấn tới. Khó hiểu hơn nữa là việc chính 

quyền đã mạnh tay đàn áp các tổ chức và các cá nhân yêu nƣớc phản 

đối hành động xâm lƣợc trắng trợn của Trung Quốc. Thái độ lập lờ, 

thiếu nhất quán của các nhà lãnh đạo trong vấn đề phân định lãnh thổ 

vùng biên giới và bảo vệ chủ quyền ở Biển Đông đang gây bất bình 

trong dƣ luận.” 

5. Phẩm giá con ngƣời 

Phẩm giá con ngƣời bị chà đạp và xúc phạm nặng nề. Nạn buôn ngƣời 

và buôn bán phụ nữ chuyển từ tình trạng lén lút sang công khai, núp 

dƣới hình thức “hợp tác lao động”, “môi giới kết hôn với ngƣời ngoại 

kiều” qua trung gian các công ty có giấy phép kinh doanh. Đây là loại 

hình tội phạm đáng lo ngại với các thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, hoạt 

động xuyên quốc gia, siêu lợi nhuận, ngày càng gia tăng và thêm phức 

tạp. 

Hiện tƣợng ấy dƣờng nhƣ là hậu quả của một điều đã diễn ra từ lâu và 

rất đáng lo ngại. Trong xã hội Việt Nam hôm nay, con ngƣời dễ bị tha 
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hóa trở thành công cụ, hay bị coi là công cụ để phục vụ các mục tiêu 

chính trị, kinh tế hơn là một nhân vị, chủ thể của các thực tại xã hội. Lý 

do có thể giải thích là vì nền giáo dục Việt Nam hiện nay không những 

lạc hậu, mà còn lạc hƣớng, chạy theo hình thức và phô trƣơng thành 

tích nhằm tạo ra những con ngƣời chỉ có khả năng phục vụ cho những 

mục tiêu chính trị chứ không nhằm đào tạo con ngƣời có nhân cách, 

phát triển tâm và trí toàn diện. Nói cách khác, hệ thống giáo dục đang 

đào tạo con ngƣời công cụ hơn là con ngƣời nhân vị có tự do, có khả 

năng chịu trách nhiệm và sáng tạo. 

6. Tự do Ngôn luận 

Theo luật lệ Việt Nam hiện hành, truyền thông triệt để trực thuộc Nhà 

nƣớc. Vì vậy, mặc dù cả nƣớc có hơn 700 cơ quan báo chí và hầu nhƣ 

tỉnh nào cũng có truyền thanh và truyền hình, nhƣng tất cả bị kiểm 

duyệt và kiểm soát gắt gao. Trƣớc mắt, xã hội dân sự chƣa đƣợc xuất 

hiện và chƣa thực sự góp phần năng động cho truyền thông. 

Cuộc cách mạng thông tin đã bùng nổ qua các trang web và các blog cá 

nhân. Đây là một hình thức thông tin mới, tức thời, hấp dẫn, năng động, 

đa diện, vừa bằng chữ viết, vừa kèm theo hình ảnh hay minh họa. Với 

webblog cá nhân, ngƣời đƣa tin chia sẻ và nối kết với nhau thành mạng 

xã hội, giải phóng sự thật khỏi những rào cản và quyền lực truyền 

thống, cũng nhƣ thách thức ngay cả các tập đoàn truyền thông vốn áp 

đặt thông tin ở quy mô quốc gia hay toàn cầu. Tất nhiên cái gì cũng có 

mặt trái của nó, cần phải đƣợc hƣớng dẫn và điều chỉnh các lạm dụng, 

sai trái. Tuy nhiên, các biện pháp kiểm soát, cấm đoán, phá hoại các 

trang web, các blog cá nhân, nhất là việc bắt bớ, kết án các Bloggers đã 

đi tới tình trạng vi phạm nhân quyền nặng nề. Vụ án các Bloggers thuộc 

câu lạc bộ các nhà báo tự do đã bị xét xử vừa qua là ví dụ cụ thể cho 

tình trạng vi phạm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí. 

7. Tự do tôn giáo 
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Mặc dù hiến pháp, luật, pháp lệnh, nghị định và thông tƣ đã quy định về 

tự do tôn giáo, tự do tín ngƣỡng, nhƣng việc thực hiện các quy định trên 

tại nhiều địa phƣơng lại rất tùy tiện. Chính vì vậy, ở một số nơi, việc cử 

hành các lễ nghi tôn giáo và thiết lập các điểm sinh hoạt tôn giáo ngoài 

cơ sở thờ tự rất nhiêu khê và tùy thuộc nhiều vào cảm tính của giới 

chức chính quyền địa phƣơng. Đặc biêt, do lịch sử, có những “Xã” hay 

“Huyện anh hùng” mà ở đó có tiêu chí “vùng trắng tôn giáo”, thì việc 

cố gắng phục hồi các nhà nguyện và tổ chức các buổi cầu nguyện của 

các giáo hội địa phƣơng gặp rất nhiều khó khăn. Tình trạng này, tùy lúc, 

đã và đang diễn ra tại một số giáo phận nhƣ Kontum, Hƣng Hóa, Ban 

Mê Thuột, Vinh… 

Kính thƣa Đức Hồng y, quí Đức Cha, 

Khi gửi Bản phúc trình này, Ủy Ban CLHB chỉ nêu lên một số hiện 

tƣợng tiêu biểu hoặc vấn đề đáng quan tâm. Làm nhƣ thế, chúng ta 

muốn chứng tỏ rằng ngƣời Công Giáo không hề thờ ơ với tình hình đất 

nƣớc, nhƣng luôn thể hiện một tình yêu nƣớc nồng nàn và nỗ lực kiếm 

tìm giải pháp tích cực dựa trên GHXH của Giáo hội để xây dựng hòa 

bình. Cổ vũ hòa bình là một phần tất yếu trong sứ mạng của Giáo Hội 

khi tiếp tục công trình của Đức Kitô trên trần gian. Thật vậy, trong Đức 

Kitô, Giáo Hội là một bí tích, tức là dấu chỉ và công cụ của hòa bình 

trên thế giới và cho thế giới (x. TLGHXHCG Số 516). Ủy Ban CL&HB 

ƣớc mong nhận đƣợc những góp ý tích cực, hƣớng dẫn cụ thể và đầy 

tình hiệp thông của Đức Hồng Y và quí Đức Cha để có thể góp phần 

loan báo Tin Mừng trong lãnh vực chính trị, kinh tế, xã hội… đầy khó 

khăn và thách đố này. 

 

Lễ Các Thánh, ngày 1/11/2012 

Ủy Ban Công Lý & Hòa Bình / HĐGMVN 

------- 
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Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

Ủy ban Công lý và Hòa bình 

Số 72/12 Trần Quốc Toản P.8, Q3, TP.HCM 

 

Kính gửi:  

Chủ tịch Quốc hội Nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

                 Quý vị Đại biểu Quốc hội 

Trích yếu: V/v dự thảo Luật Đơn vị hành chánh-kinh tế đặc biệt Vân 

Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc 

 

Kính thƣa quý vị, 

Chúng tôi đƣợc biết Quốc hội đang bàn thảo và sẽ biểu quyết thông qua 

dự thảo Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân 

Phong và Phú Quốc (gọi tắt là Luật Đặc Khu) vào ngày 15/06/2018 tới 

đây. Dù dự luật này đƣợc soạn thảo với ý định tạo bƣớc phát triển đột 

phá về hành chính và kinh tế trong việc thu hút nhiều hơn nữa vốn đầu 

tƣ nƣớc ngoài vào Việt Nam, nhƣng lại hàm chứa nhiều rủi ro và nguy 

cơ gây thiệt hại cho quyền lợi quốc gia, đặc biệt có thể xâm hại đến an 

ninh và chủ quyền quốc gia của Việt Nam. 

Vì vậy, với trách nhiệm xã hội của mình và với sự trân trọng dành cho 

quý vị, sau khi cẩn trọng lắng nghe ý kiến đóng góp tâm huyết và khoa 

học của các nhà chuyên môn, và thấu hiểu nỗi lo lắng chung của đại đa 

số ngƣời dân, Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám 

mục Việt Nam kính đề nghị quý vị Đại biểu Quốc hội tôn trọng nguyện 

vọng của toàn dân và cân nhắc các lý do sau đây để hoãn thông qua 

Luật Đặc Khu trong kỳ họp Quốc hội lần này: 
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1. Mô hình đặc khu hành chính-kinh tế đã lỗi thời và không còn phù 

hợp với xu thế phát triển kinh tế hiện đại trên thế giới ngày nay, nhất là 

trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0, mà Chính phủ Việt Nam đã 

xác định là định hƣớng ƣu tiên của nền kinh tế Việt Nam; 

2. Những quy định ƣu đãi quá lớn về thuế quan, thời gian thuê đất, 

ngành nghề kinh doanh, nhƣ đƣợc nêu trong Luật Đặc Khu, dƣờng nhƣ 

chƣa đƣợc nghiên cứu, phân tích và phản biện về chuyên môn một cách 

cẩn thận và rộng rãi, hầu có thể đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế mang 

lại cho nền kinh tế quốc gia, trong khi chắc chắn chỉ mang lại lợi nhuận 

vƣợt trội cho giới đầu cơ nƣớc ngoài và các nhóm lợi ích trong nƣớc; 

3. Về lâu dài, yếu tố quan trọng nhất của một môi trƣờng đầu tƣ tốt và 

hấp dẫn giới đầu tƣ ngoại quốc trong phạm vi quốc gia chính là những 

chính sách kinh tế đúng đắn, nền tảng luật pháp chuẩn mực, bộ máy 

hành chính hiệu quả, và hệ thống tƣ pháp công minh, chứ không phải là 

các ƣu đãi nhất thời tại một khu vực riêng biệt nào đó; 

4. Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc đều là các vùng đất và vùng 

biển quan yếu về quân sự và quốc phòng, ảnh hƣởng trực tiếp đến an 

ninh và chủ quyền quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc thƣờng 

xuyên tiến hành chính sách gây hấn trên Biển Đông, chiếm giữ hải đảo 

và ngang nhiên xây dựng các căn cứ quân sự áp sát bờ biển Việt Nam; 

5. Nhiều năm gần đây sự thao túng và thâu tóm của các thƣơng nhân, 

nhà thầu và nhà đầu tƣ Trung Quốc về thƣơng mại, đấu thầu, đầu cơ, 

mua chui đất đai hàng loạt với diện tích lớn trên cả nƣớc, cùng với sự 

tràn ngập công nhân Trung Quốc tại các khu công nghiệp, đã tạo nên 

nhiều vấn nạn kinh tế và xã hội nan giải cho các chính quyền địa 

phƣơng ở khắp nơi, và chắc chắn sẽ lại tái diễn tại các đặc khu trong 

tƣơng lai. 

Chúng tôi thiết nghĩ để thông qua một dự luật quan trọng với ý định 

mang lại cuộc sống phồn vinh, hạnh phúc cho nhân dân, song lại ảnh 
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hƣởng nghiêm trọng đến an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia 

nhƣ Luật Đặc Khu, cần thiết phải có sự tham gia đóng góp ý kiến của 

toàn dân. Do đó, dự luật nên đƣợc đƣa ra thảo luận rộng rãi trong mọi 

tầng lớp nhân dân, đặc biệt cần đƣợc các nhà chuyên môn góp ý phản 

biện khoa học, và cuối cùng phải đƣợc thông qua bằng một cuộc trƣng 

cầu ý dân theo luật định. 

Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự lắng nghe và hy vọng ở tinh thần 

cầu thị của quý vị Đại biểu Quốc hội và xin chúc quý vị dồi dào sức 

khoẻ. 

 

Ngày 08 tháng 6 năm 2018 

(Ký tên và đóng dấu) 

Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp 

Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình 
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CHƢƠNG 2 

 
Những Mảng Tối Trong Giáo Hội 

 

 
Chung Quanh Việc Tòa Thánh Cấm Các Linh Mục, Tu Sĩ Làm Chính Trị 

 

Liên quan đến việc này,trong giai đoạn đầu, có 16 linh mục. Tính danh 

16 linh mục này và những sự việc xảy ra trong vụ trục xuất Đức Khâm 

sứ Tòa Thánh ra khỏi Việt Nam, cũng nhƣ việc chống đối Đức cha 

Nguyễn Văn Thuận trong chức vụ Phụ tá Tổng Giám mục Sài Gòn với 

quyền kế vị, và nhiều vấn đề khác liên quan đến những linh mục và giáo 

dân “tiến bộ”, những bài báo trên tờ Tuần báo Công giáo và Dân tộc, 

cơ quan ngôn luận của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí 

minh, bài xích giáo hội, bôi nhọ giáo hội v.v…chủ trƣơng giáo hội 

Công giáo Việt Nam “không cần gì phải có Vatican”…Tất cả những sự 

việc này, chúng tôi đã trình bày trong cuốn sách “Công Giáo Miền 

Nam Việt Nam Sau 30-4-75”, do Cơ sở Dân Chúa Hoa Kỳ xuất bản 

năm 1988, từ trang 217-250. Nên xin đƣợc miễn trình bày lại ở đây. 

 

Ở cuốn sách trên đây, chúng tôi ghi rõ tính danh 16 linh mục ký tên gửi 

Đức Tổng Sài Gòn, chúng tôi không ghi lại ở đây nữa. Bây giờ nhìn lại, 

tôi thấy những linh mục này đều đứng chung trong bức thƣ gửi Đức 

TGM Nguyễn Văn Bình với bốn linh mục mà sau này mới rõ là những 

ngƣời đƣợc Đảng gầy dựng lên.Bốn linh mục này là những vị chủ chốt 

trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh. Vị chủ tịch 

(VĐB) thú nhận các ông 4 ngƣời đƣợc lãnh đạo gầy dựng.Rồinội bộ 

mâu thuẫn, đƣa chuyện lên mặt báo, lời qua tiếng lại. Thế là ngƣời ở lại, 

ngƣời  từ nhiệm, lui về phòng nơi tu viện, một mình với bốn bức tƣờng 

đơn côi! Những việc nhƣ thế này, Tòa thánh đã tiên liệu rồi, nên mới 

cấm giáo sĩ, tu sĩ dính mình vào. Các ông đã chống lại lệnh cấm này. 
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Thú thật, từ ngày đó cho đến nay, 2020, đã 45 năm rồi, mở lại những 

trang sách báo đề cập đến những chuyện không vui trong giáo hội Việt 

Nam, tôi vẫn không sao hiểu đƣợc một số linh mục trí thức, dòng và 

triều, lại dấn mình vào những chuyện thuộc về trách nhiệm của các 

thành phần giáo dân. Sau này,Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình đã 

khuyến cáo các linh mục rút khỏi Ủy ban Đoàn kết, nhƣờng chỗ cho 

giáo dân trong một tổ chức có tính cách trần thế nhƣ Ủy ban Đoàn kết 

Công giáo. Trong thƣ gửi các linh mục, sau Hội nghị thƣờng niên 

HĐGMVN, Đức cha Huỳnh Văn Nghi cũng không nói gì khác hơn để 

trả lời ông Trƣởng ban Tôn giáo: “ Ông Trƣởng ban giới thiệu Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo và lợi ích của tổ chức chính trị dành cho ngƣời 

công giáo này. Các giám mục nhận định là trong tiến trình đổi mới và 

phát triển của đất nƣớc hiện nay, nên dành cho giáo dân tham gia và 

lãnh đạo tổ chức này (…). Linh mục, tu sĩ là những ngƣời chuyên làm 

công tác tôn giáo. Hãy để họ trong ngành chuyên môn của họ”…(xem 

Tin Nhà số 31, tr.15). 

 

Ông Đỗ Mạnh Tri nhận xét về điều này, ông viết: “Các giám mục thừa 

biết và ông Trƣởng ban Tôn giáo lại quá biết rằng các giám mục biết: 

Ủy ban Đoàn kết là Ủy ban Đoàn kết Linh mục yêu nƣớc, linh mục rút 

đi thì làm gì còn Ủy ban Đoàn kết nữa.” (x. Đỗ Mạnh Tri, bài đã dẫn, 

tr.11, cột 2) 

Nhƣng bốn linh mục này còn muốn đi xa hơn thế. Cái tổ chức Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo lúc này chỉ là một phƣơng tiện. Đằng sau đó là một 

“Nhóm nghiên cứu”. Nghiên cứu gì? Nó chƣa thành hình, tức là nó còn 

trong thai nghén.Nhƣng đã manh nha, có cái “mầm”. Ấy là mấy cuốn 

về “Thần học Giải phóng”, ở dạng Rônêô. Nhƣ: “Thần học giải phóng 

là gì?” dịch từ tác giả Leonardo et Clodovio Boff. Ủy ban Đoàn kết 

Công giáo Yêu nƣớc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh phổ biến, 

không ghi ngày tháng. Cuốn khác, “Sứ mệnh Giáo hội của các Nhà thần 

học” (Tuyển tập Thần học)- Huấn thị của Thánh bộ Giáo lý Đức Tin và 

các phản ứng của các nhà thần học- do Ủy ban Đoàn kết Công giáo 

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng Giêng 1991.Phong trào này đã tàn lụi ở 
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một vài quốc gia Nam Mỹ, song bốn linh mụctrên đây lại muốn phà hơi 

cho nó, vì các ngài tƣởng Sài Gòn là mảnh đất mầu mỡ để nó sống 

lại.Một cuốn khác cũng in dƣới dạng ronéo, là cuốn: “Thần học Kitô 

giáo theo Cung cách Châu Á”, của Tiến sĩ Choan-Seng-Song, cũng do 

UBĐKCG Tp.HCM phổ biến, tháng 8-1991.Có lẽ, chỉ có cuốn Kinh 

thánh bằng hình mới ra đời dƣới dạng offset. Cuốn này lại không có 

“chuẩn ấn” của Tòa Giám mục, một dấu hiệu cụ thể là nhóm này muốn 

“tự trị”. 

Cứ những việc này mà suy ra thì, việc thành lập “Nhóm Nghiên Cứu” 

gồm bốn ngƣời: Nguyễn Nghị, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Gia Trần, 

Trần Công Thạch, do Phan Khắc Từ thành lập và điều khiển, sẽ còn ẩn 

dấu những mƣu đồ khác, mà mƣu đồ lớn nhất của đảng CSVN đối với 

Công giáo là gì? Có lẽ không ngoài những toan tính thâm độc mà mấy 

linh mục đã dự kiến trong các bài chúng tôi dẫn dƣới đây. 

 

Việc ngƣời giáo dân chúng tôi không hiểu đƣợc một số linh mục dòng 

và triều dấn mình vào lãnh vực trần thế, cụ thể là chính trị, tức là chúng 

tôi ủng hộ việc Tòa thánh ban bố chỉ thị cấm hàng linh mục, tu sĩ Công 

giáo tham gia vào các tổ chức chính trị, thì tờ Tuần báo Công giáo và 

Dân tộc, trong mục Câu chuyện cuối tuần, cũng đăng bài có tựa đề: 

“Tại sao có ngƣời vẫn chƣa hiểu ?”Tác giả ký tên là Ngƣời Tín Hữu. 

Ông lý luận nhƣ sau:  

 

“Vừa qua, có ngƣời đƣa cho tôi đọc bức thƣ đề ngày 17-10-1984, nói là 

của một vị bề trên nọ gởi cho những kẻ thuộc quyền (đạo) của mình. 

Trong thƣ, vị bề trên đó nói là, khi đƣợc hỏi: “Căn cứ vào đâu mà 

chống đối tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nƣớc Việt Nam”, 

mình đã trả lời rằng: “Căn cứ vào Tuyên cáo của Thánh bộ Giáo sĩ ngày 

8-3-1982 (dựa trên Giáo luật cũ và mới của Tòa thánh)”. 

Đọc xong bức thƣ, tôi hết sức ngạc nhiên, không hiểu là tại sao cho tới 

nay ngƣời ta còn có thể nói nhƣ vậy đƣợc. Bởi vì tôi cũng đã có nghiên 

cứu Bản tuyên cáo của Bộ Giáo sĩ ngày 8-3-1982 và các điều khoản của 

Bộ Giáo luật mới liên quan đến vấn đề này và tôi thấy Bản tuyên cáo 
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của Bộ Giáo sĩ cũng nhƣ Bộ Giáo luật mới đâu có phải là cơ sở để 

chống đối một tổ chức nhƣ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nƣớc Việt 

Nam mà tại thành phố Hồ Chí Minh, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn 

Bình, cùng với gần một ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân vừa liên hoan 

văn nghệ (hôm 11-11-1984) để mừng kỷ niệm một năm ngày thành lập. 

 

“Thực vậy, Bản Tuyên cáo của Bộ Giáo sĩ ngày 8-3-1982, ở Điều 1, có 

nhìn nhận là “Giáo sĩ vốn đƣợc phép liên kết với nhau hoặc bằng cách 

thành lập những hiệp hội hoặc bằng cách gia nhập những hiệp hội đã có 

sẵn, nhƣng những hiệp hội đó luôn luôn phải phù hợp với chức vụ linh 

mục”. 

 

“Ở Điều II, Bản Tuyên cáo nói: “Giáo hội đã không hề cho phép và 

ngày nay cũng lại không thể cho phép các Giáo sĩ đƣợc hành xử quyền 

hiệp hội, trong đạo cũng nhƣ ngoài đời, bằng cách gia nhập các hiệp hội 

hoặc các phong trào, bất kỳ thuộc loại nào, mà bản chất, mục đích và 

phƣơng tiện của các hiệp hội đó làm ngăn cản sự hiệp thông có phẩm 

trật trong Giáo hội hoặc làm thiệt hại tới căn cƣớc và sự chu toàn nhiệm 

vụ của linh mục…” 

 

“Ở Điều III, Bản Tuyên cáo cho rằng: “Không thể hòa hợp với bậc Giáo 

sĩ và do đấy phải cấm hết mọi thành phần Giáo sĩ tham gia, các hiệp hội 

Giáo sĩ, kể cả các hiệp hội đƣợc xây dựng và thành lập chỉ trên bình 

diện dân sự, trực tiếp hay gián tiếp, rõ ràng hay quanh co, theo đuổi 

những mục tiêu chính trị, mặc dù đƣợc trình bày dƣới vẻ mặt bề ngoài 

là muốn cổ vũ các lý tƣởng nhân đạo, hòa bình và tiến bộ xã hội; các 

hiệp hội hay phong trào đó vì gây ra những sự chia rẽ và bất hòa trong 

lòng Dân Chúa, hoặc giữa các giáo dân với nhau, hoặc giữa các linh 

mục trong quan hệ với nhau và với các Đấng bản quyền của họ, nên làm 

lu mờ sứ mạng của linh mục và làm tan vỡ sự hiệp thông trong Giáo 

hội: sứ mạng và hiệp thông vốn là nhân tố “thiết yếu trong đời sống và 

công tác của linh mục”. 
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“Ở Điều IV, Bản Tuyên cáo nói đến những hiệp hội Giáo sĩ có tính cách 

nghiệp đoàn, “biến chức vụ linh mục thành một thứ nghề nghiệp”, nên 

cũng bị cấm. 

 

“Ở Điều V, Bản Tuyên cáo tổng kết lại các ý kiến cấm đoán nhƣ sau: 

“Đấng bản quyền trong Giáo hội có quyền và bổn phận lo sao cho các 

Giáo sĩ tránh đừng thành lập hoặc tham gia các hiệp hội hoặc các phong 

trào thuộc bất kỳ các loại nào, trong mức độ mà chúng không hợp với 

bậc linh mục nhƣ rõ ràng đối với các trƣờng hợp đƣợc mô tả trong Điều 

III và IV. Hơn nữa, kẻ nào hành động ngƣợc lại việc cấm đoán hợp 

pháp của thẩm quyền y thì có thể bị hình phạt đích đáng, không loại trừ 

phạt vạ theo đúng thủ tục pháp lý. 

 

“Còn Bộ Giáo luật mới đƣợc ban hành ngày 25-1-1983, chỉ nói ngắn 

gọn vấn đề này trong khoản 278 tiết 3 nhƣ sau: “Các Giáo sĩ hãy tránh 

đừng thành lập hoặc tham gia các hiệp hội mà mục đích hoặc hoạt động 

không thể kết hợp đƣợc với các bổn phận của bậc Giáo sĩ hoặc có thể 

ngăn trở việc chu toàn hẳn hoi nhiệm vụ do Đấng thẩm quyền trong 

Giáo hội ủy thác cho”. 

 

Bài báo sau khi dẫn mấy điểm trong Bản Tuyên cáo cùa Bộ Giáo sĩ, đã 

nhận xét  nhƣ sau: 

“Nhƣ thế rõ ràng là Bản Tuyên cáo của Bộ Giáo sĩ Rôma và Bộ Giáo 

luật mới của Giáo hội Công giáo chúng ta không hề cấm các Giáo sĩ 

tham gia các hiệp hội và các phong trào nói chung nhƣng chỉ cấm tham 

gia những hiệp hội và phong trào mà bản chất, mục đích và phƣơng 

pháp hoạt động gây chia rẽ trong nội bộ Giáo hội hoặc ngăn cản các 

Giáo sĩ chu toàn nhiệm vụ của mình. 

 

 Rồi kết luận: 

“Hiểu nhƣ thế, tôi thấy là Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nƣớc Việt 

Nam không hề là đối tƣợng cấm đoán của Bộ Giáo sĩ cũng nhƣ của Bộ 

Giáo luật. Bởi vì UBĐKCGYNVN, theo nhƣ bản Điều lệ đã nêu rõ, là 
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“tổ chức đoàn kết mọi ngƣời công giáo yêu nƣớc Việt Nam, để thực 

hiện…nhiệm vụ góp phần động viên ngƣời công giáo cùng với toàn dân 

xây dựng và bảo vệ tổ quốc VNXHCN. Thực hiện nhiệm vụ này của 

UBĐKCGYNVN chính là thực hiện nhiệm vụ mà Thƣ chung năm 1980 

của Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đề ra cho tất cả mọi thành phần 

Dân Chúa ở Việt Nam”(Tuần báo CG và DT số 490 ngày 25-11-1984) 

 

Thực ra, trƣớc cả Bản Tuyên cáo của Thánh Bộ Giáo sĩ ngày 8-3-1982 

và Bộ Giáo luật mới, ban hành ngày 25-1-1983, chúng ta đã có Thƣ 

luân lƣu của các Giám mục Đông Dƣơng ra ngày 09-11-1951, cũng nhƣ 

Thông điệp “Chúa Cứu Thế” của Đức Giáo Hoàng Piô XI ban hành 

ngày 19-3-1937. 

 

Linh mục Chân Tín, trƣớc ngày 30-4-1975, ông nhƣ còn ngả chiều về 

miền Bắc Xã hội chủ nghĩa, đã cùng với Hƣơng Khê đứng tên chung 

trong một bài báo, có tựa đề: “Vai trò của các tôn giáo trƣớc tình thế 

hiện nay”, đăng trên tạp chí Đứng Dậy, tiền thân của nó là tờ Đối Diện 

mà linh mục Chân Tín là Chủ Nhiệm. Chúng tôi đã đề cập tới bài báo 

này trong cuốn “Công giáo miền Nam Việt Nam sau 30-4-75”, phổ biến 

ở Hoa Kỳ năm 1988. Vì sách xuất bản đã lâu, lại không lƣu hành trong 

nƣớc, nên xin đƣợc nói lại ở đây vài điều.  

Trong bài báo của linh mục Chân Tín và Hƣơng Khê, hai tác giả này đã 

cho rằng, “những lời kết án và ngăn cấm” trong Thông điệp “Chúa Cứu 

Thế”, đã tạo cho ngƣời Công giáo Việt Nam một sự thù ghét Cộng sản 

đến tột độ”, mặc dù chỉ trƣớc đó mấy hàng, hai tác giả cho biết, Thông 

điệp có đƣợc dịch ra Việt ngữ, nhƣng bản dịch khá vội vàng, khó hiểu, 

nên không đƣợc mấy ngƣời Công giáo đọc và chắc chắn cũng không 

đƣợc tất cả mọi giáo sĩ đọc.” (Tạp chí Đứng Dậy số 69 ngày 15-4-

1975). 

 

Về Thƣ Chung năm 1951 của các Giám mục Đông Dƣơng, hai tác giả 

Chân Tín và Hƣơng Khê nhận xét: “Tuy không nói một cách rõ ràng, 

nhƣng bức thƣ luân lƣu ngày 9-11-1951 của Giám mục Đông Dƣơng đã 
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mặc nhiên kêu gọi ngƣời Công giáo theo Pháp chống Cộng, chống lại 

quê hƣơng và dân tộc của mình. Và quả thực ngƣời Công giáo và cả 

Giáo hội Công giáo đã nghe theo lời kêu gọi của các Giám mục Đông 

Dƣơng để cộng tác với Pháp một chách thật tích cực và rộng rãi” (Bđd, 

tr.38) 

 

Còn tờ Tuần báo Công giáo và Dân tộc thì nhóm chủ trƣơng đã lôi hai 

văn kiện trên đây ra xử ít nhất là ba lần trên ba số báo. Số 34 ngày 28-2-

1976, khi đề cập tới vụ Vinh Sơn; sổ 39 ngày 3-4-1976, cho rằng, “Thƣ 

Chung 1951 vẫn còn là những cản trở chính…; số 52 ra ngày 27-6-1976 

thì cho việc làm của họ phải đƣợc “ca tụng”…(tr.11). 

 

Đây là thời điểm rất thích hợp và rất hay trong tính toán của nhóm chủ 

trƣơng ngả theo “cách mạng”, khi mà chủ nghĩa xã hội đã xuất hiện tại 

miền Bắc theo nhƣ một tham luận của tiến sĩ sử học là linh mục Trƣơng 

Bá Cần, đã đƣợc linh mục Chân Tín in trên tờ Đối Diện của ngài, các số 

14, 15, 16 năm 1970: “25 năm xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc”. 

Cái bóng ma của xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc này, đang bƣớc vào miền 

Nam Việt Nam những bƣớc chân khổng lồ, thô bạo.(Quân lính Cộng 

sản Bắc Việt chiếm Huế từ đầu tháng 4 năm 1975). Cho nên cần phải 

cảnh cáo những kẻ nào, lúc này đã bị hất nhào quyền lực có mƣu đồ 

chống phá chúng ta, chống phá chế độ mới. Mặt khác, cần phải tỏ rõ lập 

trƣờng của chúng ta, dứt khoát đi với Đảng để xây dựng chủ nghĩa  xã 

hội “ƣu việt”. 

 

Đó là một tín hiệu rất tốt gửi cho phía chính quyền. Họ không thể quên 

“bài học Công giáo” miền Bắc sau năm 1954. Cái Ủy ban Liên lạc tại 

miền Bắcngày đó đã thất bại vì giáo dân tẩy chay; nhà cầm quyền thì 

thất bại trong việc “ép” các thành phần giáo dân, ngăn cản họ đến với 

linh mục, đến nhà thờ; dùng mọi biện pháp chế tài, loại trừ, bắt giam 

linh mục, tu sĩ và cả giáo dân, ngăn cấm họ hoạt độngtôn giáo, dù trong 

những việc làm bình thƣờng không vi phạm an ninh quốc phòng, cũng 

không làm gì trái với pháp luật hay hiến pháp.Tất cả đều vô hiệu. Họ 
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dùng toàn thời gian cho lao động, cho sản xuất để giáo dân không có 

thời giờ tới nhà thờ. Nhƣng, giáo dân bỏ lao động, bỏ sản xuất, chấp 

nhận sống nghèo, sống khổ để đƣợc đến với Chúa, tham dự thánh lễ ở 

nơi nào có linh mục, dù cách xa hàng chục cây số. Có trƣờng hợp họ 

phải ở nhà đi từ đêm hôm trƣớc, tới nơi chƣa tới giờ lễ, họ phải ngủ ở 

hành lang nhà thờ. 

Tại sao họ gan thế, liều thế? Chỉ vì ngƣời giáo dân tin vào Chúa, tin 

Chúa không để họ cô đơn, tin Chúa luôn đồng hành với họ. 

 

Trong bài báo ký tên Ngƣời Tín Hữu trên đây, tác giả có đề cập tới việc 

Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình có mặt tại buổi liên hoan văn 

nghệ cùng với gần một ngàn linh mục, tu sĩ và giáo dân hôm 11-11-

1984 để mừng kỷ niệm một năm ngày thành lập. Viết nhƣ thế này là 

ngầm bảo rằng, đấy Đức Tổng Bình “đã công nhận Ủy ban Đoàn kết 

Công giáo”, mà chẳng riêng gì ngài, còn có đông đảo linh mục, tu sĩ và 

giáo dân cũng “ủng hộ” tổ chức này. Viết nhƣ thế là một thái độ không 

lƣơng thiện, lấp lửng “đánh lận con đen”. Một trí thức chân chính thì 

không nên có cách hành xử nhƣ thế này. 

 

Tại Tổng Giáo phận Huế, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền 

chống lại Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nƣớc Việt Nam, cấm linh 

mục tu sĩ trong tổng giáo phận Huế tham gia tổ chức này. Trong Thƣ 

Chung đề ngày 17-10-1984 gửi các linh mục, tu sĩ, giáo dân Tổng giáo 

phận Huế, ngài có đề cập đến Tuyên cáo của Bộ Giáo sĩ, ngày 8 tháng 3 

năm 1982.  

 

Thƣ Chung viết: “Anh chị em biết Giáo sĩ, Linh mục có những luật lệ 

riêng biệt trong Hội thánh nhƣ không đƣợc hành xử một số quyền 

chung nhƣ mọi ngƣời…và cấm làm một số nghề nghiệp không xứng 

hợp với chức Thánh của mình…Giáo Luật cũ hay mới đều ghi rõ các 

khoản luật đó. Thánh Bộ Giáo sĩ ân cần nhắc lại gần đây một điều quan 

trọng và rất thời sự là “cấm các Giáo sĩ, các Linh mục làm chính trị, 
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không đƣợc thành lập và tham gia các Hiệp hội có tính cách nghiệp 

đoàn chính trị…” 

 

Còn tại Tổng Giáo phận Sài Gòn, điều này đã đƣợc Đức Tổng Giám 

mục Nguyễn Văn Bình cho biết trong buổi nói chuyện của ngài tại Đại 

Chủng viện thánh Giuse Sài Gòn ngày 30-6-1982 liên quan đến chuyến 

đi của ngài với Đức cha Nguyễn Tùng Cƣơng sang Maxtcơva dự hội 

nghị Tôn giáo về Hòa Bình (ngày 10-5-1982), đi Rôma và sau đó đi Hà 

Nội dự kỳ họp thƣờng niên năm 1982 của HĐGMVN. Theo Đức Tổng 

Giám mục Nguyễn Văn Bình, trong kỳ họp này, các Giám mục có bàn 

đến lệnh cấm các linh mục, tu sĩ tham gia chính trị. Nhƣng, theo ngài 

thì “thông cáo đó là cho cả thế giới”. Bởi vì một số nơi có linh mục làm 

bộ trƣởng, tổng trƣởng, có linh mục đi vào khu chống lại, có linh mục 

lập nghiệp đoàn. Lập trƣờng này có từ lâu rồi, không phải mới đây, vì 

Giáo hội muốn cho các linh mục, tu sĩ dành hết thì giờ vào việc mục vụ. 

Trƣớc tình hình hiện nay có một số lạm dụng, Tòa thánh muốn ngăn 

ngừa sự lạm dụng đó lan rộng ra. Nhƣng ở Việt Nam thì không có nhƣ 

vậy. Hội đồng Giám mục họp ở Hà Nội cũng bàn về thông cáo này và 

cuối cùng chúng tôi kết luận nhƣ thế này: thông cáo này gửi cho toàn 

thể Giáo hội thế giới và chỉ nhắc lại lập trƣờng của Giáo hội từ trƣớc 

đến nay. Cuối thông cáo có hai tiếng nên để ý là xin các Giám mục áp 

dụng một cách khôn ngoan và cƣơng quyết. Cƣơng quyết có nghĩa là 

đừng ém nhẹm thông cáo, và khôn ngoan là tùy hoàn cảnh từng nơi. 

Cho nên, ở Việt Nam số linh mục, tu sĩ tham gia Quốc hội và Hội đồng 

Nhân dân là số ít, và cũng không phải là mất hết cả thời gian của mình. 

Ở trong Mặt trận thì rất là cần thiết. Bởi vì, nếu không có mặt các linh 

mục để nói lên tiếng nói của ngƣời Công giáo thì cũng là sự thiệt thòi 

cho Hội thánh” (Tb. Công giáo và Dân tộc số 365-366 ngày 11-7-1982. 

Về vấn đề này, xin đọc thêm cuốn: Hội đồng Giám mục Việt Nam 

(1980-2000) tr.124. Và cuốn: Giáo hội Công giáo ở Việt Nam-Phụ 

trƣơng (từ 1975-2000) của Một Giá sƣ Sử học, Calgary-Canada 2000 

tr.70). 
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Những phát biểu trên đây của Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Bình 

về cái thông cáo của Vatican “cấm các linh mục, tu sĩ tham gia các tổ 

chức chính trị” thật rất dễ thƣơng, những thành phần trong Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo Việt Nam chắc chắn ai cũng thấy lòng mình nhẹ 

nhõm, thanh thản. Đức Tổng Bình xuề xòa, nhẹ nhàng khi nói đến vấn 

đề liên quan tới 4 linh mục chủ đạo cho cái UBĐKCG!Thật khác với 

Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền ở Huế. Đức Tổng Bình muốn 

tránh né một thái độ “khó chịu” khi “họ” bất đồng quan điểm với ngài. 

Họ sẽ không nhƣợng bộ ngài! Vì thế mà vào cuối đời, nhà báo hỏi ngài 

còn sợ không? –“Vẫn sợ!” Sợ nhất là những kẻ ở bên mình, có quyền 

lực “chống lƣng”. Trƣớc kia, họ ở dƣới mình, cần mình, xin xỏ mình. 

Nay thì ngƣợc lại. Họ còn mạnh miệng, còn … “đe dọa” mình nữa. Cho 

nên, đành phải “ngả theo chiều gió”. Mình không làm đƣợc thì còn có 

Chúa. Chúa biết mọi sự. 

 

Một bài báo khác sau đó đã thẳng thắn viết nhƣ một thách đố lệnh cấm 

của Vatican: 

“Làm cho nghiêm túc, tôn trọng qui luật của đời sống Giáo hội, thì 

không cần đƣợc phép hay không đƣợc phép, vì dân ngƣời ta thấy và 

ngƣời ta sẽ hết phê bình” (Công giáo và Dân tộc, số 371 ngày 15-8-

1982) 

 

Rõ là hồ đồ và ngụy biện, đã không tuân phục lệnh cấm tham gia vào 

chính trị kia, thì sao gọi đƣợc là “tôn trọng qui luật của đời sống giáo 

hội”! Lại còn mang “ngƣời dân” ra làm cái cớ để chống lại lệnh cấm. 

“Dân ngƣời ta” là ai ở chỗ này? Thật mơ hồ và ngạo mạn. Hay ngƣời 

viết bài báo đó muốn ám chỉ đền một nhóm ngƣời đã xông vào tòa 

Tổng giám mục Sài Gòn, quậy phá và chống đối Tòa thánh trong việc 

bổ nhiệm vị Tổng giám mục phó với quyền kế vị cho Tòa tổng giám 

mục này? 

 

Một lời nói bằng mực đen trên một tờ tuần báo, gọi là “cơ quan ngôn 

luận” của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nƣớc Việt Nam, một tổ chức 
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nằm dƣới quyền giám sát của Mặt trân Tổ quốc, mà Mặt trận Tổ quốc 

do đảng Cộng sản Việt Nam lập ra. Nói tắt là: Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Yêu nƣớc Việt Nam là do đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, nên 

mới bạo gan viết một câu có ý nhằm nói với Hội đồng Giám mục Việt 

Nam hoặc nói thẳng với Tòa thánh Vatican: Chúng tôi là thế đó! Chúng 

tôi làm nghiêm túc, chúng tôi tôn trọng qui luật của đời sống Giáo hội 

(sic)! Thì không cần đƣợc phép hay không đƣợc phép… 

 

Thế nhƣng, bởi vì nó là những lời biện bạch, chống chế, lý luận tầm 

thƣờng nên có những trƣờng hợp nó quay lại tố cáo kẻ đã mạnh miệng 

bênh vực việc làm sai trái của minh. 

 

“Tại thành phố, một số việc không thực hiện đúng chính sách tôn trọng 

tự do tín ngƣỡng, một số tài liệu, phim ảnh phản ảnh không đúng về đạo 

Công giáo, cũng có gây hiểu lầm, gây khó khăn trong giới.”(Tb.Công 

giáo và Dân tộc số 370 ngày 8-8-1982, tr.4) 

 

Nhƣ vậy, các linh mục tham gia Ủy ban Đoàn kết Công giáo, chỉ làm 

công tác của Mặt trận.Còn nhƣ Hiến chế Vui mừng và Hi vọng số 74 để 

ra màcác ông dựa vào đấy, coi nhƣ một lý do, một mục đích, che mắt 

“Bề trên” để biện minh cho việc tham gia Ủy ban, bất chấp lệnh cấm 

của Tòa thánh Vatican, các ông lại không làm đƣợc, vì đó không phải là 

việc của các ông. Một cuốn sách, một bộ phim “phản ảnh không đúng 

về đạo Công giáo”, bôi nhọ đạo Công giáo, bài xích đạo Công giáo 

v.v…thì các linh mục “đại biểu” trong Ủy ban Đoàn kết Công giáo 

không đƣợc quyền xen vào, nhƣ phê bình hay góp ý dù là để xây dựng. 

Nhiệm vụ của các ông nói hơi quá một chút là: “Bông hoa giấy” mà lại 

là loài hoa dại. 

 

Hiến chế Vui mừng và Hi vọng, số 74 viết: 

“Tuy nhiên, khi công quyền vƣợt quá quyền hạn của mình mà đàn áp 

công dân, lúc đó chính công dân cũng không nên từ chối những gì 

khách quan xét thấy phù hợp với đòi hỏi của công ích. Nhƣng họ đƣợc 
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phép bênh vực quyền lợi của riêng mình cũng nhƣ của đồng bào chống 

lại những lạm dụng của công quyền, trong khi vẫn tôn trọng những giới 

hạn của luật tự nhiên cũng nhƣ luật Phúc âm”. 

 

Mƣời năm, sau ngày Tòa thánh ra thông cáo “cấm các linh mục, tu sĩ 

tham gia các tổ chức chính trị”,  tức là năm 1993, một phái đoàn Tòa 

thánh đã sang Việt Nam, thảo luận với Ban tôn giáo chính phủ Hà Nội 

về các vấn đề có liên quan tới Giáo hội Công giáo Việt Nam, trong có 

đề cập đến vấn đề các linh mục gia nhập Ủy ban Đoàn kết (yêu nƣớc). 

 

Đây là chuyến đi lần thứ V, từ 1-2 đến 7-2-1993 của phái đoàn Tòa 

thánh. Thành phần phái đoàn có Đức ông Claudio Celli, Thứ trƣởng 

Ngoại giao Tòa thánh và Đức ông Barnabê Nguyễn Văn Phƣơng, thuộc 

Bộ truyền giáo. 

 

Trong cuộc họp với phái đoàn Tòa thánh, “phía Nhà nƣớc than phiền về 

bức thƣ của Đức Hồng y Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa thánh gửi 

các Giám mục Việt Nam (ngày 20-5-1992), cấm các linh mục không 

đƣợc gia nhập Ủy ban Đoàn kết và không đƣợc làm đại biểu quốc hội. 

Theo Nhà nƣớc, bức thƣ đó vi phạm chủ quyền của Việt Nam. Tuy 

nhiên, phái đoàn Tòa thánh cho biết đây là luật chung của toàn thể Giáo 

hội Công giáo cấm các linh mục không đƣợc tham gia các tổ chức chính 

trị, bao lâu còn muốn là linh mục của Giáo hội. Ủy ban Đoàn kết là một 

tổ chức chính trị do Nhà nƣớc thành lập, vì thế các linh mục Việt Nam 

cũng phải tuân hành luật chung của Giáo hội về vấn đề này.”(Dẫn từ 

cuốn Hội đồng Giám mục Việt Nam, 1980-2000, tr. 124). 

 
Thƣ Của Linh Mục Chân Tín và Thƣ Của Linh Mục Trƣơng Bá Cần 

 

Gửi Đức Hồng Y Roger Etchegaray 

 

Đức Hồng y Roger Etchegaray, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Công lý - 

Hòa bình, Chủ tịch tổ chức “Cor unum”, Đại diện Đức Thánh cha 
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Gioan-Phaolô II, đã viếng thăm Việt Nam trong hai tuần lễ, từ 01.7 đến 

13.7.1989. Nhân dịp này, linh mục Chân Tín, (DCCT) có gửi cho Đức 

Hồng y một lá thƣ đề ngày 18 tháng 7 năm 1989. Nguyên văn thƣ này 

bằng tiếng Pháp, đƣợc dịch ra tiếng Việt và đăng trên  tờ Nguyệt san 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở hải ngoại. Tờ Tuần báo Công giáo và Dân 

tộc số 737 ngày 26-11-1989 đã đăng lại lá thƣ này. Đồng thời, linh mục 

Trƣơng Bá Cần cũng cho đăng lá thƣ của ông gửi Đức Hồng y Roger 

Etchegaray đề ngày 17 tháng 11 năm 1989, cũng trên cùng số báo này. 

Cả hai thƣ đều trình bày với Đức Hồng y những vấn đề liên quan đến 

những sinh hoạt nội bộ của Giáo hội Công giáo Việt Nam từ sau ngày 

30 tháng 4 năm 1975, nhƣng cái nhìn của hai ngài rất khác nhau, vì 

đứng ở hai vị trí khác nhau trong xã hội, trong giáo hội tuy ở cùng một 

thời, một lịch sử. 

 

Khi đăng lại hai lá thƣ này trên cùng một số báo, ngƣời ta mới thấy có 

sự “phân biệt”, nếu không nói là “miệt thị” giữa lá thƣ của linh mục 

Trƣơng Bá Cần và thƣ của cha Chân Tín. Có lẽ vì cha Trƣơng Bá Cần 

thời điểm ấy, là Chủ bút tờ Tuần báo Công giáo và Dân tộc, nên thƣ 

đƣợc xếp ở trang nhất rồi tiếp qua trang 8, chiếm hết 3 cột báo. Còn lá 

thƣ của cha Chân Tín xếp theo khổ 2 cột nhập làm một, nhƣ nép mình 

bên cạnh lá thƣ của cha Trƣơng Bá Cần. nơi trang 8 đó. 

 

Trong phần giới thiệu, Tòa soạn tờ Công giáo và Dân tộc cho rằng lá 

thƣ của linh mục Chân Tín và của linh mục Trƣơng Bá Cần gửi cho 

Đức Hồng y Roger Etchegaray, cũng đều là “cách nhìn vấn đề của Giáo 

hội Công giáo Việt Nam” 

 

Nhận xét về hai lá thƣ nhƣ thế là sai, ở chữ “của”. Tác giả của nó, cả 

hai, đều không có ai tự nhận mình đại diện cho “giáo hội” nào hết. 

Nhƣng nếu đấy là chủ ý của tờ báo “của” chính quyền Cộng sản thì nên 

hiểu nhƣ thế nào? Phải chăng ngƣời đứng đầu tờ báo này, là vị chủ bút, 

khi dùng chữ “của” trong câu trên, là có ẩn ý coi những vấn đề nêu ra 
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trong lá thƣ của mình là “cách nhìn của giáo hội Việt Nam” ở phía “hợp 

tác, hòa giải” với chế độ Cộng sản !?  

 

Cách nhìn vấn đề nhƣ thế rất khó chịu đối với nhiều ngƣời, tự nó đã 

mang tính chất phân loại. Đánh đồng nhóm dăm mƣời ngƣời (thực tế 

chỉ có 4 linh mục), lại mạo nhận là “Công giáo”, với tuyệt đại đa số 

giáo dân trong nƣớc và ngoài nƣớc, là một cách không minh bạch. 

Trong thƣ của linh mục Chân Tín, ông không nói mình đại diện cho 

giáo hội thì cũng không thể bảo đấy là “cách nhìn vấn đề của giáo hội 

Công giáo Việt Nam”.Rõ ràng đấy chỉ là cách nhìn của cá nhân linh 

mục Chân Tín. Nếu nó phù hợp với tuyệt đại đa số giáo dân trong và 

ngoài nƣớc, thì tự nó có một ý nghĩa quan trọng vì nó phản ảnh một 

quan điểm của đa số về tình trạng chung trong giáo hội Việt Nam. Còn 

lá thƣ của linh mục Trƣơng Bá Cần, ông xác định vị trí của mình khi 

viết: “…Là một linh mục thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, phụ 

trách biên tập Tuần báoCông giáo và Dân tộc, con có bổn phận trình 

bày với Đức Hồng y một số nhận định sau đây”.Ẩn ý của tác giả lá thƣ 

là gì? Cả ngƣời viết và tờ báo đều là của giáo phận thành phố Hồ Chí 

Minh, thuộc về Giáo hội?Chứ không phải là công cụ của chế độ đƣơng 

thời! Ngài không đủ can đảm viết xuống tờ giấy trắng vị trí thực của 

ngài trong xã hội trong vai trò là một linh mục Công giáo “hợp tác với 

Cộng sản”.Thực ra, Tòa thánh không phải đợi đến một lúc nào đó, linh 

mục Trƣơng Bá Cần  hay bất kỳ một ai, một nhóm nào trong Giáo hội, 

tự mình khai báo với Tòa thánh về việc mình chọn lựa khuynh hƣớng 

xã hội, chính trị trong tƣ cách là Linh mục Công giáo, hay một cộng 

đoàn tín hữu Công giáo, thì Tòa thánh mới biết. Tòa thánh vẫn biết 

những sinh hoạt của mọi thành phần trong Giáo hội, nhƣng Tòa thánh 

nhƣ ngƣời Mẹ hiền, chấp nhận những khác biệt với tấm lòng yêu 

thƣơng. Tuy nhiên, với Ủy ban Đoàn kết Công giáo thì không phải vậy. 

Nó thuộc về Đảng Cộng sản, một đảng thù nghịch với Thiên Chúa và 

ghét Giáo hội. 
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Quả thật là tôi đã không muốn dài dòng về cách xếp đặt  vị trí của hai 

linh mục Chân Tín và Trƣơng Bá Cần. Nhƣng chỉ vì chữ của tai ác đó 

mà tờ báo Công giáo và Dân tộc đã muốn sử dụng nó trong ý đồ không 

ngay lành. Đọc xong hai lá thƣ, ngƣời ta dễ dàng nhận ra ngay vị trí của 

hai tác giả. Nhƣng, tờ báo này lại không muốn ngƣời ta hiểu một cách 

giản dị nhƣ thế. Cho nên, buộc lòng tôi phải làm, trƣớc khi đề cập đến 

nội dung hai lá thƣ. 

 

Nội dung lá thƣ của linh mục Chân Tín (1920-2012) 

 

Có 9 điều: 

 

1. việc tuyển chọn các Giám mục 

2. việc đào tạo các Linh mục 

3. việc chỉ định các cha sở 

4. vấn đề các tu sĩ 

5. báo chí Công giáo 

6. đàng khác (nói về việc in sách báo đạo bị cấm, ngoại trừ bộ Thánh 

kinh do linh mục Nguyễn Thế Thuấn dịch, in 10 ngàn cuốn năm 1975. 

Phần Cựu ƣớc in năm 1976, do Dòng Chúa Cứu Thế. Lúc này linh mục 

Nguyễn Ngọc Lan chƣa hồi tục và đang cùng với linh mục Chân Tín 

làm tờ báo Đứng Dậy, hậu thân của Đối Diện trƣớc năm 1975) 

7.việc tự do thờ phƣợng 

8.trợ giúp nhân đạo 

9.về mặt ngoại giao 

 

Trong 9 điều trên đây, linh mục Chân Tín chỉ viết một cách ngắn gọn, 

dài nhất là điều 2 về việc đào tạo các linh mục, có 21 dòng của cột báo; 

thứ nhì là điều 5 nói về báo chí Công giáo, 13 dòng; thứ ba là điều 1, 

việc tuyển chọn các Giám mục, 12 dòng. Còn lại, chỉ có từ 4 đến 9 

dòng. 

 

Nội dung lá thƣ của linh mục Trƣơng Bá Cần (1930-2009) 
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Có 5 điều: 

 

1.những khó khăn của giáo hội Công giáo 

2.vai trò của các Giám mục 

3. vai trò của Công giáo yêu nƣớc 

4. vai trò của báo chí Công giáo 

5. hàng Giáo phẩm Việt Nam và viện trợ nhân đạo. 

 

Về việc tuyển chọn các Giám mục, linh mục Chân Tín cho rằng Giáo 

hội có đƣợc những Giám mục thánh thiện. “Nhƣng lại thiếu những nhà 

lãnh đạo vừa cƣơng nghị trên các nguyên tắc, lại vừa cởi mở đối thoại, 

có khả năng điều khiển Giáo hội về mặt nội bộ cũng nhƣ trong quan hệ 

với Nhà nƣớc. Dân Chúa ƣớc mong sự tuyển chọn Giám mục đƣợc dựa 

trên tinh thần Công đồng Vaticanô II và tƣ cách lãnh đạo tinh thần…” 

Nếu không, theo ông, “ngƣời ta sẽ dễ nghe theo một vài “linh mục yêu 

nƣớc” làm việc cho chế độ nhiều hơn là cho Giáo hội” (Điều 1). 

 

Điểm này linh mục Trƣơng Bá Cần dẫn chứng về hai Giám mục có hai 

chiều hƣớng khác nhau trong việc điều hành Giáo hội địa phƣơng, về 

mặt nội bộ cũng nhƣ trong quan hệ với Nhà nƣớc. Đó là Đức cha 

Philippe Nguyễn Kim Điền, cố Tổng Giám mục giáo phận Huế. Theo 

linh mục Cần thì ngài “đã lựa chọn một thái độ gọi là thuần túy tôn 

giáo, bằng cách cấm các linh mục của mình tham gia các phong trào 

cách mạng, mặc dầu là những phong trào có tính cách công dân. Thay 

vì đi vào các vấn đề chung của xã hội để cùng nhau giải quyết các khó 

khăn, ngài đã tạo nên những cuộc xung đột liên tục giƣa Giáo hội và 

Nhà nƣớc. Điều đó ngăn cản mọi cuộc đối thoại và đem đến chỗ làm tê 

liệt các hoạt động mục vụ của chính ngài cũng nhƣ của các linh mục 

trong giáo phận của ngài”. (Điều 2) 

 

Giám mục thứ hai, khác hẳn thế, là Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Bình, 

Tổng Giám mục Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn). Theo linh mục 
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Cần, “ngài đã khuyến khích các giáo hữu và các linh mục của mình 

cùng với mọi công dân khác ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngƣời 

ta nói là ngài đã làm lợi cho cộng sản. Nhƣng chính sự dấn thân của các 

Kitô hữu trong giáo phận của ngài đã góp phần làm chuyển biến tình 

hình và đánh tan nhiều thành kiến…” (Điều 2) 

 

Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi đọc hết câu nói về hai Giám mục 

trên đây của một linh mục sử học, đang nắm vai trò chủ bút của một tờ 

Tuần báo tiếm danh Công giáo, tại thành phố Hồ Chí Minh, một thành 

phố “tai mắt” từ thời chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, về nhiều mặt 

trong đời sống cộng đồng dân tộc và tôn giáo, nhƣ chính trị, văn hóa, 

văn học nghệ thuật, kinh tế, ngoại giao v.v…Cảm nhận ấy là: linh mục 

Trƣơng Bá Cần khẳng định vị trí của ông khi viết thƣ cho vị sứ giả của 

Tòa thánh Vatican, Đại diện Đức Thanh Cha Gioan-Phaolô II đang 

thăm Việt Nam, từ đầu tháng 7 năm 1989. Ông tự nói về mình, tự xác 

nhận quan điểm và lập trƣờng chính trị của mình trong bối cảnh nƣớc 

Việt Nam đang ở dƣới quyền toàn trị của một đảng theo chủ nghĩa Mác-

xít, một đảng lên cầm quyền toàn lãnh thổ Việt Nam sau 30 năm chiến 

tranh, ném hàng triệu thanh niên vào chảo lửa chiến tranh trên một giải 

đất chạy dài hàng ngàn cây số từ Bắc xuống Nam và rộng khắp Đông 

Dƣơng; một đảng cầm quyền đã giết chết hàng ngàn “địa chủ”, hàng 

ngàn con cái của họ đang là những cán bộ tinh hoa, những chiến sĩ can 

trƣờng trong cuộc chiến chống Pháp, chỉ vì họ là con cái của “địa chủ”. 

Phải tiêu diệt hết những “hạt giống” của địch. Những dòng viết về Tổng 

giám mục Nguyễn Kim Điền của linh mục Trƣơng Bá Cần nổi bật tính 

cách Mác-xít duy vật sử quan chỉ mang tính khép tội!  

 

Chúng tôi viết sách này vào năm 2020, trong khi linh mục Trƣơng Bá 

Cần đã từ trần năm 2009, cha Chân Tín thì qua đời năm 2012. Vì thế, 

những cảm nhận về hai vị linh mục này cũng nhƣ trong toàn bộ nội 

dung của sách, là dành cho ngƣời sống, những thành phần giới trẻ trong 

Giáo hội Công giáo Việt Nam, trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, 

“đang kiến tạo lịch sử của dân tộc này”. 



255 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

Chúng tôi thật sự không hiểu đƣợc sự chọn lựa đứng hẳn về phía Cộng 

sản, nôm na cho có vẻ trí thức là Chủ nghĩa xã hội, của cha Trƣơng Bá 

Cần, ngay từ khi ngài còn là một thầy giáo xứ ở quê hƣơng ngài (xin 

xem chi tiết trong cuốn “Công giáo miền Nam Việt Nam sau 30-4-1975, 

trang 98-99). Ngài còn là một ngƣời Việt Nam, ở giữa cộng đồng dân 

tộc này, một tiến sĩ Sử học. Vậy mà ngài nhƣ không thấy những nỗi đau 

thƣơng đến nhƣ xé ruột gan của hết mọi thành phần trong cộng đồng 

này sao!? Đấy là điều chúng tôi không hiểu. Nó có gì bí ẩn không? Hay 

chỉ là một sự chọn lựa thuần túy cá nhân, tự do của bản thân ngài? 

 

Để bảo vệ cho quan điểm của chúng tôi trên đây, xin đƣợc mƣợn đoạn 

kết luận của một lá thƣ của một bậc lão thành cách mạng Việt Nam. Lá 

thƣ này, theo lời giới thiệu của trang báo Bauxite Việt Nam: “Giáo sƣ 

Ngô Vĩnh Long vừa công bố thƣ của ông Chu Đình Xƣơng, bố của GS 

Chu Hảo, gởi Ban chấp hành Trung ƣơng đảng Cộng sản Việt Nam hồi 

tháng 2/1983, trong đó, ông Xƣơng gọi Mao Trạch Đông là “thằng 

Mao” hay “con quỷ sứ Mao Trạch Đông”. 

GS Ngô Vĩnh Long cho biết: “Tôi đã giữ tài liệu nầy rất lâu và không 

công bố vì tôi sợ gia đình ông bị khó khăn, tuy tài liệu nầy không phải 

do GS Chu Hảo đƣa cho tôi. Nhƣng nay tôi nghĩ đã gần 40 năm từ khi 

ông Chu Đình Xƣơng gởi thƣ nầy và đã có “biết bao nhiêu nƣớc chảy 

dƣới cầu”, nhƣ cách ngƣời Mỹ nói, nên tôi nghĩ công bố thƣ nầy chắc 

sẽ không gây thêm phiền hà. Ngƣợc lại, tôi nghĩ những gì ông Chu 

Đình Xƣơng nói về Trung Quốc và Mao Trạch Đông trong thƣ nầy còn 

những giá trị cho ngƣời đọc hiện nay”. 

 

GS Ngô Vĩnh Long dẫn từ một bài báo Công an Nhân dân viết về ông 

Chu Đình Xƣơng: “từ tháng 8 năm1945 ông Chu Đình Xƣơng đƣợc cử 

làm Giám đốc Sở Liêm Phóng Bắc Bộ và sau đó là Giám đốc Sở Công 

An Bắc Bộ. Từ tháng 3 năm 1950 đến tháng 7 năm 1954 ông là Trƣởng 

phòng 4 Bộ Nội vụ, tức Bộ Công An hiện nay.” 
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Lá thƣ có hơn mƣời trang, chúng tôi trích phần kết luận nhƣ dƣới đây. 

(Độc giả cần đọc toàn bộ lá thƣ của ông Chu Đình Xƣơng, xin vào 

trang báo điện tử của Bauxite Việt Nam, gõ từ khóa Chu Đình Xƣơng) 

 

III. Kết Luận 

Ngƣời đang viết mấy dòng này mang nặng một nỗi ƣu tƣ từ lâu ngày, 

không sao tự giải tỏa đƣợc. 

Từ vài chục năm nay, khi nhắc đến thiệt hại to lớn của cải cách ruộng 

đất ai cũng nghĩ rằng trách nhiệm ghê gớm này chỉ thuộc về 1 vài cá 

nhân đ/c nào đó. Theo tôi thì hoàn toàn không phải thế. Trách nhiệm 

này đã thuộc về toàn Đảng, nhƣng nhƣ vậy cũng sai, nói vậy là oan 

uổng cho các đ/c ở cơ sở, nhất là các đ/c đã bị hy sinh, mà phải nói cho 

nghiêm khắc và chính xác rằng, trách nhiệm này trƣớc hết thuộc về tất 

cả các đảng viên trung cao cấp đã học tập Tổng kết thí điểm cải cách 

ruộng đất ở Đại Từ rồi đi xuống xã công tác. Trong số đó có tôi. 

Tôi là đảng viên đảng Cộng sản Đông Dƣơng. Bị đế quốc Pháp bắt bớ, 

tra tấn, và bỏ tù từ 1940 đến 1945, khi bị tra tấn đã giữ vững đƣợc khi 

tiết cách mạng, khi bị tù đày không hề sờn lòng, vẫn hăng hái xung 

phong trong mọi công tác cách mạng, đã mấy lần vào sinh ra tử, coi cái 

chết nhƣ sợi lông hồng. Ngày nay suy ngẫm lại cuộc đời mình, tôi tự 

thấy rằng: cả cuộc đời mình, chƣa bao giờ tinh thần tôi lại lâng lâng 

sảng khoái nhƣ mấy năm hoạt động ở trong tù. 

Ngày nay, ngồi viết mấy dòng này, đầu gục xuống, nƣớc mắt lƣng 

tròng, Đau đớn ƣ? Không phải, ăn năn hối hận ƣ? Cũng không phải. 

Tôi đã có một quá trình hoạt động cách mạng đáng kể, có biết bao kinh 

nghiệm cách mạng, lại đồng thời cũng có một trình độ văn hóa và kiến 

thức không đến nỗi tồi, ở trong tù đã tham gia dạy anh em cả Pháp văn, 

cả Hoa văn. Tuổi đời cũng dày dạn rồi. 
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Ấy thế mà không hiểu tại sao hay là “gặp phải năm xui tháng hạn” 

chăng mà thằng Mao Trạch Đông có bảo gì nghe nấy. 

Nó bảo: 

Liên Xô là chủ nghĩa thực dân mới trá hình để bóc lột các nƣớc anh em, 

cũng vâng. 

Nó bảo: 

Chính trị là thống soái, trí thức không bằng cục phân. Dạ đúng quá. 

Nó bảo: 

Phải tự lực cánh sinh để công nghiệp hóa thì mới không mất độc lập 

chủ quyền – cũng vâng, nhƣ thế mới thật sự cách mạng. 

Thậm chí nó bảo: 

Tất cả chi bộ ở nông thôn Việt Nam đều là chi bộ của địch mà tôi cũng 

chấp nhận đƣợc – Nhƣng nếu chỉ chấp nhận không thôi cũng là quá xấu 

xa rồi. Đàng này tôi đã chấp nhận cái nhận định vừa độc ác vừa quá phi 

lý ấy để vác ba lô lên vai, đi xuống xã tham gia việc bắn giết đồng chí 

mình, dƣới sự chỉ đạo trực tiếp của mấy thằng cố vấn Trung quốc. Đau 

đớn biết bao! Tủi nhục biết bao! 

Tôi sống đã quá nhiều năm tháng rồi, tóc trên đầu chỉ còn có một nửa 

và đã bạc hết, không còn một sợi nào đen, răng long gần hết, phải dùng 

răng giả. Gần đất xa trời rồi, ấy thế mà kéo lê những ngày tàn để đợi 

chết cũng không yên, cái ác mộng cải cách ruộng đất thỉnh thoảng lại 

đến chụp lấy tôi để dày vò. 

Mấy ngày nay, ngồi suy nghĩ viết bản đề cƣơng này, viết xong lòng thật 

nhẹ nhõm, trƣớc khi chết tôi đã vạch trần đƣợc tim đen của con quỷ sứ 

Mao Trạch Đông. 



258 | V I Ệ T  N A M  C Ô N G  G I Á O  .  .  .  

 

 

Tôi kêu gọi tất cả các đồng chí đảng Cộng sản Đông Dƣơng đã cùng tôi 

sống chung trong các nhà tù, đã cùng tôi đi học tập tổng kết thí điểm cải 

cách ruộng đất ở Đại Từ, rồi cũng đã cùng tôi trực tiếp tiến hành cải 

cách ruộng đất (hoặc ở các Đoàn ủy, hoặc ở các đội) và chúng ta đã hò 

nhau bắn giết đồng chí mình, hãy ghé vai san sẻ bớt cho tôi gánh ƣu tƣ 

vừa quá nặng, vừa kinh hoàng này. 

Vạch trần đƣợc ruột gan thằng Mao, đồng thời đƣợc cùng các đồng chí 

than thở tâm sự, trƣớc khi từ bỏ cõi đời này lòng tôi sẽ đƣợc khuây 

khỏa phần nào đó… 

Tháng 02-1983 

CHU ĐÌNH XƢƠNG 

Những đau thƣơng của dân tộc Việt Nam, của các giáo hội, cách riêng 

của Giáo hội Công giáo Việt Nam vẫn còn đó. Những vụ việc đau xé 

cõi lòng ngƣời tín hữu vẫn còn đó. Vấn đề không phải là do sự chọn lựa 

thái độ “thuần túy tôn giáo” của Tổng giảm mục Nguyễn Kim Điền mà 

là chuyện Chính quyền Cộng sản đem chính trị trùm lên tất cả các lĩnh 

vực thuộc cõi nhân sinh. Mất tự do tôn giáo, mất tự do tƣ tƣởng là mất 

tất cả, là đẩy con ngƣời xuống hàng nô lệ! 

Đức cha Nguyễn Kim Điền không cho các linh mục trong Tổng giáo 

phận thuộc quyền ngài, tham gia các phong trào vì các phong trào này 

chỉ có tính cách công dân trá hình. 

 

Về trƣờng hợp Đức cha Nguyễn Văn Bình, tác giả bức thƣ có nêu lên 

một dƣ luận, nói rằng: “ngài đã làm lợi cho Cộng sản”. Dƣ luận này 

không sai, bởi nếu không thì khi ngài qua đời, đã không có một lễ tang 

rất trọng thể, không có một con đƣờng bên hông Nhà thờ Đức Bà hay 

Nhà thờ Chính tòa Sài Gòn mang tên ngài: “Đƣờng Nguyễn Văn Bình”. 

Nhƣng bây giờ, con đƣờng này đƣợc gọi là “Đƣờng sách Sài Gòn”. Nó 

đƣợc chọn cách ngẫu nhiên của ngành văn hóa thành phố, hay là một 

quyết định của thành ủy? 
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Có một điều linh mục Trƣơng Bá Cần không muốn nhắc đến, ấy là: có 

những lần Đức cha Bình rất khó chịu vì phía linh mục yêu nƣớc làm trở 

ngại công việc mục vụ của giám mục của ngài. 

 

Nói rằng, “chính sự dấn thân của các Kitô hữu trong giáo phận của ngài 

đã góp phần làm chuyển biến tình hình và đánh tan nhiều thành kiến”. 

Và, đƣợc nhƣ vậy là bởi “thái độ đối thoại của chính ngài”. 

 

Theo chúng tôi, ý của cha Cần khi dùng từ “dấn thân”trong thƣ gửi Đức 

Hồng y Roger Etchegaray, là ngài ám chỉ các thành phần tu trì. Sau 

ngày 30-4-1975, giới tu sĩ tại miền Nam VN đã đƣợc kêu gọi “hội 

nhập” vào các môi trƣờng sống ngoài xã hội, đặc biệt đi nông trƣờng, 

lao động chân tay, sản xuất, trồng trọt.Nhƣng công việc này chỉ xảy ra 

trong một thời gian ngắn.Mặt khác, ngƣời ta nhìn thấy các nữ tu hiền 

lành, nhu mì đi ngoài đƣờng hơn, các nữ tu cũng có tham gia vào các 

buổi sinh hoạt văn nghệ, nhƣ đóng góp một màn vũ v.v…Đấy là những 

bƣớc “hội nhập”, gọi là “dấn thân” là ý nói họ hăng hái, nhiệt thành, họ 

tự tình nguyện. Có ngƣời “nhiều chuyện” nói rằng, mỗi khi có tổ chức, 

là linh mục Phan Khắc Từ, chạy đôn chạy đáo, nài nỉ dòng này hội kia 

để có đƣợc một hay hai nhà dòng cố gắng đóng góp cho một màn trình 

diễn. Vì nếu không thì nhóm “quốc doanh” ăn nói làm sao với tổ chức, 

với Mặt trận. 

 

Là một tu sĩ trong giáo hội Công giáo, lẽ nào khi tham gia vào hệ thống 

quyền lực của một chế độ đã gieo rắc tang thƣơng cho dân tộc Việt 

Nam suốt từ năm 1945 cho đến nay, các tu sĩ này đã vứt bỏ đi cái phần 

căn tính của Kitô giáo, để chấp nhận những phỉ báng, những thái độ bất 

kính của những “con chiên hiền lành”. Vì họ thấy các “đấng bậc” kia đã 

phản bội đức tin, đi theo tà thuyết. 

 

Lẽ ra, các ngài phải đứng về phía ngƣời dân cùng khổ, “dân oan” mất 

đất, tranh đấu cho họ nhƣ các ngài đã đứng về phía công nhân hãng Pin 

Con Ó ở Sài Gòn trƣớc năm 1975, tranh đấu cùng với họ, đòi chủ hãng 
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phải thỏa mãn những yêu cầu của họ về lƣơng bổng, về đời sống của họ 

và gia đình họ. Ngày đó, các ngài bảo, tranh đấu cùng công nhân hãng 

Pin Con Ó là bởi “tình yêu Đức Kitô thôi thúc”. Giáo dân họ chịu lắm. 

Nhƣng nay, các ngài không còn theo Đức Kitô nữa. Bởi vì, một trong 

các vị đã làm cho giáo dân chúng tôi hết sức bất ngờ đến kinh ngạc. Đó 

là, trong phiên họp Quốc hội khóa 6 diễn ra vào tháng 6 năm 1976 tại 

Hà Nội. Vị này là linh mục Huỳnh Công Minh, trong tƣ cách là đại biểu 

Quốc hội Thống nhất, ông yêu cầu Nhà nƣớc “chiếu cố hoàn cảnh đặc 

biệt của chúng tôi để tạo những điều kiện thuận lợi giúp chúng tôi giải 

phóng khỏi mặc cảm tội lỗi đang đè nặng chúng tôi. 

Sau đó, vị linh mục này đề cập tới bản báo cáo chính trị của Lê Duẩn, 

Tổng bí thƣ Đảng, đã đọc tại Quốc hội khóa 6 đó. Linh mục nói: 

 

“Báo cáo chính trị làm cho tôi thêm xác tín rằng, mẫu con ngƣời mới, 

mẫu xã hội mới mà quốc hội sẽ đề ra để toàn dân ra sức thực hiện trong 

giai đoạn lịch sử này chẳng những không có gì mâu thuẫn với tôn giáo, 

với tín ngƣỡng chân chính, trái lại còn phù hợp với Tin mừng của Chúa 

Kitô Giêsu. 

“Báo cáo chính trị còn làm cho tôi càng xác tín thêm hơn nữa rằng con 

ngƣời mới, xã hội mới mà mọi ngƣời đều mơ ƣớc, mà mọi ngƣời tin 

vào Chúa Kitô Giêsu mãi mơ ƣớc, con ngƣời mới đó, xã hội mới đó 

không thể có đƣợc, không bao giờ có đƣợc nếu không có Đảng Lao 

động Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân lãnh đạo và tổ 

chức”.(Dẫn theo Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số 58 ngày 8-8-1976, 

tr. 6/ xem thêm chi tiết trong cuốn Công giáo miền Nam Việt Nam sau 

năm 1975) 

 

Hơn 30 năm sau, là năm 2010, linh mục Huỳnh Công Minh đã tự nói về 

mình nhƣ sau: 

“có cha nói “ông cha Minh nói nhƣ cán bộ”, nhƣng tôi cải chính là “tôi 

không nói nhƣ cán bộ mà tôi là cán bộ”, nghĩa là tôi xác tín điều tôi nói 

vì tôi tin tƣởng vào những chủ trƣơng, những chính sách, những lời nói 

của Đảng, của Nhà nƣớc. Những lời nói của Đảng, của Nhà nƣớc đều là 
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những lời hết sức tốt đẹp. Và cái ngu ngơ của tôi là đã tin tƣởng là họ sẽ 

thực hiện đƣợc những điều đó. 

 

“Nhƣ bài phát biểu của tôi tại Quốc hội khóa 6, quốc hội đầu tiên của 

Việt Nam thống nhất, tôi đã bày tỏ sự ủng hộ của tôi đối với chƣơng 

trình xây dựng lại đất nƣớc với kế hoạch 5 năm, rồi 25 năm thì đất nƣớc 

chúng ta sẽ giàu sẽ đẹp, sẽ không có ngƣời bóc lột ngƣời, mọi ngƣời sẽ 

sống với nhau để yêu thƣơng nhau, thế thì còn gì đẹp bằng. Thế mà 

càng ngày  tôi càng thấy với những ngƣời và hiện nay càng rõ thêm là 

ngƣời ta đã không thực hiện những lời ngƣời ta nói. Bây giờ nghĩ lại, dĩ 

nhiên tôi không tiếc với những chọn lựa của mình lúc đó, vì tôi ủng hộ 

trong hoàn cảnh tôi tin tƣởng với những lời nói đó, với những quá trình 

hy sinh gian khổ của những ngƣời cách mạng để giành lại độc lập cho 

đất nƣớc, thì tôi tin tƣởng với những ngƣời đó sẽ xây dựng một đất 

nƣớc giàu đẹp, tự do, bình đẳng. Một đất nƣớc mà không ai bóc lột ai. 

Tôi tin vào điều đó, nhƣng mà hóa ra những điều đó không thực hiện 

đƣợc. 

 

“Ngày hôm nay càng rõ là không thực hiện đƣợc, đang chạy theo tƣ 

bản, đang chạy theo tiền bạc. Và chính những ngƣời dân, những ngƣời 

đã hy sinh tất cả cho cuộc cách mạng, chính những ngƣời đó đã xuống 

đƣờng để đòi sự công bằng, công lý. Nhƣng cũng chƣa đƣợc, cho nên 

trong dịp này tôi xin nói rõ lập trƣờng của tôi và quan điểm của tôi và 

nhấn mạnh là Đức cố Tổng giám mục Phaolô  vẫn không bao giờ ủng 

hộ chủ nghĩa Cộng sản, không ủng hộ chế độ do Cộng sản vô thần cực 

đoan, chủ trƣơng tiêu diệt tôn giáo tín ngƣỡng, song ngài cũng không 

chống lại một chính quyền hợp pháp, đƣợc hầu hết các nƣớc trên thế 

giới công nhận và khi ngài nói đến Dân Tộc, thì bên cộng sản hiểu là 

Dân Tộc Xã Hội Chủ Nghĩa, ngài nói Dân Tộc là Dân Tộc Việt Nam. 

Ngài ủng hộ, ngài yêu Dân Tộc Việt Nam, ngài không yêu đảng và yêu 

chủ nghĩa xã hội theo kiểu đó đƣợc, đó là sự khác biệt.”(Trích từ cuốn: 

Chân dung một vị mục tử, nhiều tác giả. Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn 

Văn Bình-2010, tr. 48-49) 
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Về việc đào tạo các linh mục 

 

Linh mục Chân Tín nói đến những khó khăn của Giáo hội trong việc 

tuyển chọn chủng sinh và giáo sƣ, cả hai đều “tùy thuộc vào sự “chấp 

thuận” của chính quyền, không ăn nhằm gì với nguyện vọng chính đáng 

của giáo hội”. (Điều 2) 

 

Ông đề cập đến những con số rất mỏng manh các chủng sinh đƣợc 

tuyển chọn, chẳng hạn 50 ngƣời cho 10 địa phận ở miền Nam. Phải 6 

năm mới hết một khóa đào tạo. Lúc đó liệu còn lại đƣợc mấy ngƣời để 

nhận chức Linh mục? Trong thời gian này, sẽ có bao nhiêu linh mục 

trong địa phận qua đời vì tuổi tác, đau yếu hay tai nạn ? Cho nên theo 

ông, từ 10 hay 20 năm nữa, số linh mục miền Nam cũng sẽ xấp xỉ bằng 

ngoài Bắc. Đấy là điều đáng lo ngại. Cuối cùng linh mục Chân Tín viết: 

“Hàng Giám mục phải tranh đấu để đƣợc tự do tuyển mộ, đào tạo và 

chọn lựa chủng sinh và giáo sƣ”.(Điều 2) 

 

Theo linh mục Trƣơng Bá Cần, những khó khăn của Giáo hội Công 

giáo Việt Nam dƣới chế độ Cộng sản, bắt nguồn từ trong quá khứ, một 

lịch sử: “bị nghi ngờ làm tay trong cho ngoại bang, các Kitô hữu Việt 

Nam và các linh mục của họ đã nhiều lần bị bách hại, để chống lại chủ 

nghĩa Cộng sản đƣợc coi nhƣ là chế độ diệt trừ tôn giáo, Giáo hội Công 

giáo Việt Nam, với số đông, đã lựa chọn đứng về phía Pháp, rồi phía 

Mỹ, trong hai cuộc chiến tranh ở Đông Dƣơng vừa qua. Chính vì thế 

mà sau biến cố 30-4-1975, sự chung sống giữa Cộng sản và Công giáo 

đã trở nên hết sức tế nhị: sự nghi kỵ và thành kiến đối với nhau đã làm 

cho khó khăn các mối quan hệ giữa Giáo hội và Nhà nƣớc.” (Điều 1) 

 

Nói rằng, “những khó khăn của Giáo hội Công giáo Việt Nam dƣới chế 

độ Cộng sản, bắt nguồn từ trong quá khứ, một lịch sử…” Không phải 

vậy. Nên nói: Nó bắt nguồn từ chính ông tổ của chủ nghĩa Cộng sản. 
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Mác cho rằng: “Tôn giáo là thuốc phiện của dân chúng. Tôn giáo là 

hạnh phúc ảo tƣởng của dân chúng, phải hủy bỏ tôn giáo đi, thì mới có 

hạnh phúc thật sự cho dân chúng”.(Trần Thái Đỉnh: “Biện chứng pháp 

là gì?”, Sài Gòn 1972 tr.147) 

 

“Cách mạng Cộng sản chủ nghĩa là sự đoạn tuyệt triệt để nhất với chế 

độ sở hữu cổ truyền. Không có gì đáng lấy làm lạ khi thấy rằng trong 

tiến trình phát triển của nó, nó đoạn tuyệt một cách triệt để nhất với 

những tƣ tƣởng cổ truyền.”(Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, Nhà xuất 

bản Sự Thật, Hà Nội 1975, tr. 77-78) 

Theo Mác, tôn giáo cũng là một trong những “tƣ tƣởng cổ truyền”, vậy 

phải dứt khoát khƣớc từ nó, hủy bỏ nó, một cách “triệt để nhất”. 

Còn về những khó khăn và hạn chế trong việc đào tạo linh mục, linh 

mục Trƣơng Bá Cần cho rằng, “trƣớc đây phần đông các linh mục là 

chống Cộng, nên chế độ sợ Giáo hội cứ tiếp tục đào tạo ra những linh 

mục chống Cộng”. (Điều 1) 

 

Vì “sợ” nhƣ thế, cho nên chế độ cũng muốn “nắm” đƣợc giáo hội, điều 

khiển đƣợc giáo hội. Muốn làm đƣợc điều này, chế độ phải có những 

linh mục tay chân, linh mục “quốc doanh”. Rồi từ đó, xây dựng một 

“giáo hội” theo mô hình của riêng chế độ, tự trị, ly khai với Giáo hội 

hoàn vũ. Điển hình nhất mà các linh mục “quốc doanh” đã làm theo chỉ 

thị của Nhà nƣớc CSVN là trong vụ án Phong Thánh vào năm 1988. Họ 

đã chống đối mạnh mẽ vụ án này. Nhƣng giáo dân Việt Nam đã trƣởng 

thành, nên họ đã phản đối các linh mục “quốc doanh” nào đã công khai 

viết báo chống lại vụ án ấy. Có linh mục một ngày nhận đƣợc hàng 

chục lá thƣ của giáo dân từ khắp nơi gửi về tỏ bày sự bất mãn của họ. 

 

Trong dịp phỏng vấn của Alain Ruscio, linh mục Trƣơng Bá Cần đã cho 

biết quan điểm của ông về sự hợp tác với Cộng sản:  

“Từ lâu, trƣớc ngày giải phóng, tôi đã xác tín không có con đƣờng thứ 

ba giữa chủ nghĩa tƣ bản và chủ nghĩa xã hội. Do đó, chấp nhận chủ 
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nghĩa xã hội, đƣơng nhiên tôi chấp nhận sự hợp tác với những ngƣời 

Cộng sản.” (Công giáo và Dân tộc số Xuân 1982, tr.14) 

 

Nhƣng, cái chủ nghĩa xã hội ở Đông Âu hay ở Liên Xô đều đã nhuốm 

máu và xác hàng triệu con ngƣời vô tội! Còn ở miền Bắc Việt Nam thì 

hàng chục ngàn vừa địa chủ vừa con cái của địa chủ đã chết trong các 

cuộc đấu tố. 

Linh mục Trƣơng Bá Cần, đã không xét đến những vấn đề tội ác này! 

 

Bảy điều còn lại trong thƣ của linh mục Chân Tín, ngoại trừ điều 5 về 

báo chí Công giáo và điều 8, về trợ giúp nhân đạo là đƣợc linh mục 

Trƣơng Bá Cần có đề cập đến trong thƣ của ông một cách riêng biệt, 

còn thì các điều khác trong thƣ của linh mục Chân Tín, linh mục 

Trƣơng Bá Cần đã gián tiếp nói đến trong các điều 1,2,3 mà chúng tôi 

vừa đề cập ở trên. Đó là những khó khăn về việc chỉ định các cha sở 

(điều 3); về việc đào tạo các tu sĩ mới (điều 4); về sách báo Công giáo, 

thiếu cho cả giáo dân và linh mục (điều 6); việc tự do thờ phƣợng bị 

giới hạn, nhất là ở miền quê. Các linh mục sau thời gian ở trong các trại 

“cải tạo” trở về, vẫn không đƣợc thi hành chức vụ linh mục của mình 

(điều 7). Điều sau cùng (điều 9), linh mục Chân Tín ƣớc mong có đƣợc 

sự bình thƣờng hóa bang giao giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican, vì 

đó là lợi ích của Giáo hội Việt Nam và dân Việt Nam. 

 

Riêng điều số 3 trong thƣ của Linh mục Trƣơng Bá Cần, ngài viết: 

“cái Ủy ban Đoàn kết “chỉ có mục đích là vận động ngƣời Công giáo 

dấn thân vào xã hội và không bao giờ có ý định làm trung gian Giáo hội 

và Nhà nƣớc”. (Điều 3) 

 

Linh mục Chân Tín không nói về điều này trong thƣ gửi Hồng y Roger 

Etchegaray, vì ngài đã viết về Ủy ban này với cái tựa đề: Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo: “Tập đoàn của âm mƣu và tội ác”, gồm 3 phần. Trong 

cuộc “đối thoại” với ông Võ Viết Thanh, Thứ trƣởng Bộ Nội vụ, mà 

chúng tôi sẽ đề cập đến dƣới đây, ngài cũng kết án họ. 
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Về “vai trò của báo chí Công giáo”.  

 

Linh mục Trƣơng Bá Cần đã đề cập đến trong thƣ của ông ở điều 4, nói 

về mục đích sự có mặt của tờ Tuần báo Công giáo và Dân tộc, đã trình 

bày trên đây. Có một hai điểm ở điều 4 này, linh mục Trƣơng Bá Cần 

đã nói sai sự thậtvề lịch sử của hai tờ báo, chúng tôi cho rằng không nên 

bỏ qua, vì nó tuy nhỏ nhƣng lại mang tính cách lớn, vì trƣớc hết, linh 

mục Cần là ngƣời trong ngành sử học mà ông lại bỏ qua một nguyên tắc 

của sử học. Đó là sự thật. 

 

Linh mục Cần viết: 

“Sau biến cố 30-4-1975, tất cả các báo, Công giáo cũng nhƣ không 

Công giáo, đƣợc chính quyền mới coi nhƣ là công cụ của chế độ cũ, nên 

không đƣợc tiếp tục. Chỉ có ba tờ báo thuộc về đối lập đã đƣợc phép 

xuất bản. Đó là Nhật báo Tin Sáng, Nguyệt san Đứng Dậy và Tuần báo 

Công giáo và Dân tộc.” 

 

Không thể nói tờ Nguyệt san Đứng Dậy và tờ Tuần báo Công giáo và 

Dân tộc là hai tờ đối lập trong chế độ cũ tại Sài Gòn. Giản dị là chúng 

không có, mà chỉ có mặt trong làng báo Sài Gòn sau ngày 30-4-1975. 

Chính xác hơn thì phải viết: Nguyệt san Đứng Dậy là hậu thân của tờ 

Đối Diện, do linh mục Chân Tín chủ nhiệm. Cách hiểu của làng báo Sài 

Gòn thì cho rằng, tờ Đối Diện tuy đã chết vì nó là sản phẩm của chế độ 

cũ, do chính quyền cũ cấp phép hoạt động, nên chính quyền mới không 

chấp thuận. Tuy nhiên, ở thời cũ, về mặt báo chí, linh mục Chân Tín 

đƣợc kể là “đối lập” với chính quyền Sài Gòn. Tờ Đối Diện đã đăng 

trong ba số báo liền bài tham luận của linh mục Trƣơng Bá Cần: “25 

năm xây dựng xã hội chủ nghĩa tại miền Bắc”, vì việc này, ngài đã phải 

ra tòa và nhận một bản án tù mấy tháng, song chính quyền Sài Gòn thời 

ấy vẫn để ngài sống tự do ở bên ngoài, tức không có một hành vi kiểm 

soát nào đối với ngài. Thời gian đầu của biến cố 30-4-1975, linh mục 

Chân Tín vẫn còn tích cực ủng hộ chính quyền mới, bằng cớ là ngày 
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12-5-1975, ngài có tên trong số những linh mục kéo vào Đại chủng viện 

Sài Gòn, bao vây Đức cha Nguyễn Văn Bình và Đức cha Nguyễn Văn 

Thuận lúc đó đang có mặt, để thăm Đức cha Trần Thanh Khâm nằm 

điều dƣỡng tại đó. Các linh mục này yêu cầu Đức giám mục Nguyễn 

Văn Thuận “rút lui”, không cần gì phải có Vatican. Vì thế, chính quyền 

mới cho phép tờ Đối Diện hoạt động trở lại với cái tên mới là Đứng 

Dậy. Nhƣng rồi tờ Đứng Dậy cũng phải ngƣng xuất bản vì cha Chân 

Tín đã mất lòng chính quyền mới sau khi ngài phát biểu trong hội nghị 

Ủy ban Trung ƣơng Mặt trân Tổ quốc Việt Nam họp tại Thành phố Hồ 

Chí Minh năm 1977: “Ngƣời Công giáo có cảm tƣởng  mình là công 

dân hạng hai”. Còn tờ Công giáo và Dân tộc là hậu thân của tập san 

CHỌN, do nhóm linh mục Thanh Lao Công và Thanh Sinh Công chủ 

trƣơng. Tập san CHỌN in khổ nhỏ nhƣ một cuốn sách mỏng, mỗi kỳ 

viết một chủ đề. Để qua khâu kiểm duyệt đôi khi nó cũng “đá” vào việc 

phê phán xã hội chủ nghĩa nhƣng không do các ngƣời chủ trƣơng viết 

mà qua việc trích dẫn tài liệu. Thế nhƣng, còn một nguồn tin khác từ 

Paris thì cho biết: “Tôi (tức ông Đỗ Mạnh Tri) có đọc mấy số đầu tiên 

của tờ báo này (Công giáo và Dân tộc) khi linh mục Nguyễn Đình Thi 

làm chủ nhiệm và in dƣới dạng ronéo. Trƣớc ngày 30-4-1975 linh mục 

Thi đã chuyển “cơ sở” Công giáo và Dân tộc về Sài Gòn cho linh mục 

Cần. Tờ báo tiếp tục tại Sài Gòn dƣới dạng ronéo và chính thức ra mắt 

số đầu tiên với giấy phép của Bộ Văn hóa Thông tin Chính phủ Cách 

mạng Lâm thời miền Nam cấp ngày 4-7-1975”.(Tin Nhà số 32-Mars 

1998, tr.7) 

 

Lẽ ra, khi hai tờ Tin Sáng và Đứng Dậy bị rút giấy phép hoạt động, thì 

những ngƣời chủ trƣơng tờ Công giáo và Dân tộc phải kiểm điểm lại 

chính mình, chính lƣơng tâm của mình với độc giả. (Tờ Đứng Dậy bị 

ngƣng xuất bản năm 1979, còn tờ Tin Sáng năm 1981). Linh mục Chân 

Tín bƣớc vào cuộc hành trình bất phục chế độ từ đó.Hơn mƣời năm sau, 

mở đầu cho cuộc hành trình này là ba bài giảng Sám Hối trong Mùa 

Chay năm 1990 tại Nhà thờ Dòng Chúa Cứu thế.  Ba bài giảng là ba 

chủ đề: Sám hối cá nhân (9-4-1990), Sám hốitập thể Giáo hội (10-4-
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1990) và bài thứ ba là Sám hối tập thể Quốc gia (11-4-1990). Những bài 

giảng sám hối này đã đƣa đến việc ngài bị đày ra ngoại biên thành phố 

Sài Gòn, đến miệt Cần Giờ, xã Cần Thạnh, bị quản chế 3 năm 

 

Năm 1990, để kỷ niệm 15 năm ra mắt, nhóm chủ trƣơng tờ Công giáo 

và Dân tộc, đã tổ chức cuộc “thăm dò ý kiến độc giả”.Phát đi hàng ngàn 

tờ in sẵn những câu hỏi mẫu, nhƣng chỉ có hơn 300 bản đóng góp, trong 

đó có 21 bản không có xuất xứ (Công giáo và Dân tộc số 763-764 ngày 

8-7-1990 trang 13). Những bản không có xuất xứ này, theo lời một 

ngƣời cổ động cho tờ báo cùng là ngƣời phát ra và thu lại những bản 

thăm dò, cho biết: đó là những ngƣời chỉ trích quá gay gắt tờ báo, họ 

dùng những lời lẽ nặng nề lên án nhóm chủ trƣơng. Họ không ghi địa 

chỉ của họ vào phiếu thăm dò, vì sợ… 

Tuy nhiên, vì đã tổ chức thăm dò, nên tờ báo cũng giành hơn một cột 

báo nhỏ để đăng những ý kiến của độc giả.Sau đây là mấy ý kiến đó: 

 

-“Các tác giả lập luận có vẻ gƣợng ép, không thật tình, vì bối cảnh 

chính trị hơn là vì đòi hỏi của chân lý và lƣơng tâm” 

-“Đọc kỹ, tôi thấy rằng các tác giả chỉ suy luận rồi viết chứ không sống 

để truyền đạt.” 

-“Báo nên đi vào khía cạnh xã hội, đấu tranh cho sự công bằng, cho dân 

nghèo từ bát cơm manh áo” 

-“Báo nịnh!” 

-“Báo một chiều thì cần gì phải đóng góp ý kiến!” (Bdt). 

 

Ở trang trƣớc đây, chúng tôi có nói về xuất xứ của tờ Công giáo và Dân 

tộc, từ linh mục Nguyễn Đình Thi (Pháp), theo nhƣ lời của ông Đỗ 

Mạnh Tri. Ông Tri có ghi lại lời của cha Trƣơng Bá Cần nói với ông: 

“Muốn hiểu Công giáo và Dân tộc phải đọc toàn bộ từ số đầu tiên.” Sau 

đó ông viết: “đâu cần uống hết chai giấm mới biết rằng chua” (Tin Nhà 

số 32 – Mars 1998 trang 7 cột 1) 
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Mấy ý kiến của độc giả qua cuộc thăm dò mà tờ báo đã đƣa ra, chúng 

tôi thấy nó cũng “chua” lắm rồi và nó cũng là lời đáp lại câu nói của cha 

Trƣơng Bá Cần với ông Đỗ Mạnh Tri, khi hai ngƣời gặp nhau ở Pháp. 

Tuy nhiên, nhằm bổ sung cho mấy ý kiền về tờ Công giáo và Dân tộc, 

trƣớc đâychúng tôicũng đã ghi lại đƣợc một số câu nói trong các buổi 

gọi là “trao đổi  lời Chúa” tại Tòa soạn Công giáo và Dân tộc và đã in 

trong cuốn Công giáo miền Nam Việt Nam sau ngày 30-4-1975. Nay 

xin dùng lại đôi điều. 

 

Trong buổi “Trao đổi lời Chúa” của “một nhóm thanh niên” về đoạn 

Tin mừng Chúa nhật thứ 3 Mùa Chay (Ga 2 13-25), ngƣời hƣớng dẫn là 

linh mục Nhuận Đức, nói nhƣ sau: 

“Tôn giáo là khí cụ bóc lột áp bức tinh vi nhứt, kinh khủng nhất; thực 

vậy khi con ngƣời bị con ngƣời bóc lột thì hy vọng giải phóng dù sao 

cũng tồn tại, vì sức lực, quyền năng của kẻ thống trị vẫn có giới hạn. 

Trái lại, nếu đã tin rằng Thiên Chúa là Đấng Toàn năng, quyền phép vô 

cùng và cũng tin rằng Thiên Chúa đó thống trị, áp bức, bóc lột, thì làm 

sao còn hy vọng giải phóng? Và thái độ khôn ngoan nhất là gì nếu 

chẳng phải là chấp nhận để lập công, đền tội”?! (Công giáo và Dân tộc 

số 37 ngày 20-3-1976 tr.3) 

 

Đặt câu nói này vào bối cảnh của Sài Gòn sau gần một năm xảy ra biến 

cố ngày 30-4-1975, đồng thời Sài Gòn lúc ấy còn trong chế độ Quân 

quản, ngƣời ta hiểu đƣợc linh mục Nhuận Đức trao đổi lời Chúa với 

một nhóm thanh niên, nhằm mục đích gì? Có lẽ không ngoài khích 

động họ chống lại Công giáo?! Nhóm thanh niên này có phải là những 

ngƣời thuộc những tổ chức mang danh Công giáo đã tổ chức những 

cuộc biểu tình vào ba ngày 2-4, 14-5,và 3-6-1975 nhằm vào Tòa Khâm 

sứ trên đƣờng Hai Bà Trƣng, đòi ngài “rời khỏi Việt Nam”? 

 

Cũng vẫn là chủ đề về Mùa Chay, để gọi là “xây dựng”, tác giả là Thiên 

Nhẫn đã viết bài “cho hết cần lễ Tro với mùa chay”,với một giọng chua 

cay, chà xát vào mặt giáo hội. Ông viết: 
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“Lễ Tro thật là cần cho ngƣời phong kiến, nhƣng qua hàng mấy chục lễ 

Tro, ngƣời phong kiến cũng vẫn không sao thấy đƣợc mình là tro bụi, 

khi tất cả của mình là “vàng son”. 

“Còn đối với hạng bần cố, nhìn mình nhƣ tro bụi là chuyện quá dễ 

dàng, vì cả cuộc đời mình xƣa nay chỉ làm tro làm phân vun bón cho 

ngƣời khác lớn, còn mình thì phải mục thấu tủy, dẫu biết rằng mình 

cũng là hình ảnh của Đấng Hằng Sống nhƣ ai. Thiên Chúa xuống “làm 

ngƣời” để đánh đổ giai cấp, nhƣng con ngƣời lại đứng ra chế tạo giai 

cấp, nên mới có lễ Tro, lễ tro cho ngƣời giầu yên tâm hƣởng cái mình 

đã cƣớp đƣợc, cho ngƣời nghèo sốt sắng trông đợi phúc đời sau…” 

(Công giáo và Dân tộc số 35, ngày 6-3-1976) 

 

Những lời này, nghe ra nhƣ từ bản Tuyên ngôn của đảng Cộng sản hay 

trong cuốn Tƣ bản luận của Marx, tác giả mang ra gián tiếp nói về Giáo 

hội, hay nói chung về tôn giáo. 

 

Đời sống tinh thần của ngƣời Kitô hữu có hai điều căn bản: Lời Chúa 

và Mình Thánh Chúa. Của ăn vĩnh cửu của ngƣời giáo hữu chính là 

thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô Giêsu, nhƣng qua một buổi “trao đổi Lời 

Chúa” khác, lần này ngƣời hƣớng dẫn là Hải KimSa, (một linh mục 

giấu tên ?) chủ đề là “Của ăn vĩnh cửu” (Ga 6, 22-59) thìhọ lại không 

cho là nhƣ vậy. Họ nói “của ăn vĩnh cửu” [Mình Thánh Chúa, Nv] 

không có cơ sở. Còn “của ăn vĩnh cửu” [là khoai sắn, bobo…, Nv] mới 

là của ăn có cơ sở do chính tay mình làm ra! Đức Giêsu nói: “Hãy lao 

công đừng vì lƣơng thực hƣ nát, nhƣng vì lƣơng thực sẽ lƣu lại mãi đến 

sự sống đời đời, mà Con Ngƣời sẽ ban cho các ngƣời, vì chính Ngài là 

Đấng Cha và là Thiên Chúa đã niêm ấn”.(Ga 6, 27) 

Ngƣời Do Thái mới nói cùng Chúa Giêsu: “Chúng tôi phải lao công vào 

việc nào của Thiên Chúa?” Đức Giêsu đáp lại: “Việc của Thiên Chúa, 

tức là các ngƣơi tin vào Đấng Ngƣời đã sai đến” (Ga 6, 28-29) 
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Đoạn Tin Mừng mà cuộc “Trao đổi Lời Chúa”  diễn ta tại báo CG và 

DT trên đây là Diễn từ rất dài của Đức Giêsu tại Hội đƣờng 

Caphacnaum, Đoạn 6 từ câu 22 đến câu 59, nhƣng ngƣời hƣớng dẫn 

cuộc trao đổi này là ông Hải Kim Sa nào đó đã bỏ đi những câu Chúa 

Giêsu xác định chính Ngƣời là “Của ăn vĩnh cửu”, là “Bánh trƣờng 

sinh” (c.34 và c.48), là “Bánh bởi trời” (c 50). Đây là cách làm mờ ám 

có chủ ý lƣờng gạt ngƣời lƣơng thiện. 

 

Sau khi tờ Công giáo và Dân tộc số 56 ra ngày 25-7-1976, phát hành 

giới công giáo Sài Gòn hết sức bất mãn về sự hƣớng dẫn của Hải Kim 

Sa trong buổi “Trao đổi Lời Chúa” qua đoạn Tin Mừng của thánh 

Gioan về “Bánh Trƣờng Sinh”. Đến hai số báo sau đó, tức số 58 ra ngày 

8-8-1976, nơi mục Diễn đàn độc giả, có bài biện minh mà không ký tên 

ai. Bài báo viết: 

 

“Gần đây, bài “Của ăn vĩnh cửu” Công giáo và Dân tộc số 56, cũng đã 

gây phản ứng. Ngƣời ta nói rằng: Công giáo và Dân tộc so sánh của ăn 

do lao động sản xuất với Mình Thánh Chúa. Bạn đọc cứ mở trang 3, CG 

và DT số 56 mà xem: có chỗ nào so sánh nhƣ vậy đâu! Bài báo đó chỉ 

ghi lại một cuộc trao đổi giữa một nhóm tín hữu trẻ về bài Tin Mừng 

Chủ nhật XVIII quanh năm…Qua cuộc trao đổi giữa những ngƣời trẻ 

đó, ngƣời ta thấy họ khám phá rằng “bánh bởi trời” “của ăn tồn tại mãi 

cho cuộc sống đời đời” đó không hẳn là một cái gì vật thể để nhai, để 

nuốt mà chính là một đƣờng hƣớng, một chính sách. Sự thực là cuối bài 

Tin Mừng chủ nhật XVIII, Đức Kitô nói: “Chính Ta là bánh ban sự 

sống. Ai đến với Ta sẽ không bao giờ đói, ai tin vào Ta sẽ không hề 

khát bao giờ.” Nhƣ thế đâu còn chuyện ăn với uống, mà chỉ cần “đến” 

với Đức Kitô và “tin” vào Đức Kitô cũng đủ để đƣợc khỏi đói và khỏi 

khát đời đời.” 

 

Bài biện minh trong mục Diễn đàn độc giả số Công giáo và Dân tộc 58 

ngày 8-8-1976, không thể giải nghĩa cách nào để thoát đƣợc phát ngôn 

phủ nhận “Bánh trƣờng sinh” là “Của ăn vĩnh cửu” chính là Mình 
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Thánh Chúa Giêsu, trong buổi “trao đổi” của một nhóm thanh niên, tác 

giả bài báo này phạm vào mấy điều không có nơi độc giả Công giáo: 

 

-họ không nói nhóm trao đổi “so sánh” của ăn sản xuất do lao động làm 

ra với Mình Thánh Chúa. Họ nói thẳng là nhóm thanh niên ấy “phủ 

nhận” “Bánh trƣờng sinh” tức là Mình Thánh Chúa. 

-bài viết dùng từ so sánh là để chạy tội hoặc “ngụy biện” 

-đến lời biện minh cho câu chỉ cần “đến với Chúa” và “tin vào Chúa”, 

đâu còn chuyện “ăn với uống”, là một thái độ của kẻ vô thần rồi! Tờ 

Công giáo và Dân tộc tự nói về mình nhƣ thế. 

 

Đoạn kết của buổi trao đổi sau đây là một thái độ khác đối với “Bánh 

trƣờng sinh” tức là Mình Thánh Chúa Giêsu: 

 

“Anh Q.: Bởi vì đúng nhƣ anh A thắc mắc, nếu bánh bởi Trời, nếu phép 

Thánh Thể là của ăn phần hồn, thì trƣớc khi Chúa Giêsu đem bánh bởi 

trời đến, trƣớc khi Đức Giêsu lập phép Thánh Thể, phần hồn không có 

của ăn và đói meo hay sao? Vì thế, bây giờ tôi cũng nhất trí với các anh 

các chị rằng: của ăn hƣ nát chính là của ăn không có cơ, còn của ăn vĩnh 

cửu là của ăn có cơ sở, do chính bàn tay mình làm ra…. 

 

Hƣớng dẫn viên Hải Kim Sa nói: 

-“Bài Tin mừng của Thánh Gioan, thú thực, là khó. Vậy mà các anh các 

chị đã hiểu, đã khám phá ra đƣợc sứ điệp cơ bản”. (Công giáo và Dân 

tộc số 56 ngày 25-7-1976, tr.3) 

 

Xem ra, đây là những ngƣời Cộng sản còn hơn cả Cộng sản, có thể xếp 

vào những phần tử của Bè Tam Điểm. 

Chủ bút tờ tuần báo Công giáo và Dân tộc luôn luôn là một trong các 

linh mục: khi thì Vƣơng Đình Bích, lúc thì Trƣơng Bá Cần. Vị nào xem 

các bản thảo cuối cùng trƣớc khi đặt bút ký tên mình trƣớc khi cho máy 

chạy tờ Công giáo và Dân tộc số 56 ra ngày 25-7-1976 ?Đƣơng nhiên vị 

chủ bút ấy phải chịu trách nhiệm. Vậy mà linh mục Trƣơng Bá Cần nói 
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với ông Đỗ Mạnh Tri: “Muốn hiểu Công giáo và Dân tộc phải đọc toàn 

bộ từ số đầu tiên.” (Tin Nhà số 32 – Mars 1998 trang 7 cột 1). Linh 

mục chủ bút tờ CGvDt ngày ấy không cho những cuộc trao đổi lời Chúa 

đƣợc ghi lại trên đây bằng giấy trắng mực đen công khai nhƣ thế, không 

phải là hành động phá hủy đạo thánh Chúa chăng? 

 

Trong việc này, xem ra Tòa Tổng giám mục Tp. HCM tỏ ra lơ là, không 

có ai đọc bài báo sao? Mà Hải Kim Sa là ai ? Một kẻ “giấu mặt” thì 

luôn luôn làm việc mờ ám, tay sai của ác thần. 

 

Về viện trợ nhân đạo 

 

Điều sau cùng trong thƣ của linh mục Trƣơng Bá Cần, là vấn đề “viện 

trợ nhân đạo” đối với Hàng giáo phẩm Việt Nam. 

 

Về điều này, linh mục Chân Tín cho rằng để sự trợ giúp đến tay ngƣời 

dân, “cần thiết phải qua trung gian Hàng giáo phẩm Công giáo Việt 

Nam” (Điều 8). Trái lại, linh mục Trƣơng Bá Cần cho rằng “nên tổ 

chức cho các linh mục, tu sĩ và giáo hữu trong phạm vi của mình, đóng 

góp với địa phƣơng và cơ quan xí nghiệp để lên kế hoạch vận động và 

sử dụng tốt viện trợ nhân đạo, chứ không nên giao viện trợ nhân đạo 

cho Hàng giáo phẩm để Giáo hội trở thành một cơ quan phát chẩn, một 

điều không cần thiết và không có lợi trong điều kiện và bối cảnh của 

Việt Nam hôm nay. (Điều 5) 

 

 
Thƣ Của Linh Mục Võ Thành Trinh -Chủ Tịch Ủy Ban Đoàn Kết Công 

Giáo Yêu Nƣớc Việt Nam 

 

Gửi Đức Hồng Y Roger Etchegaray 

 

Những dòng chữ in ở trên đầu lá thƣ của Linh mục Võ Thành Trinh cho 

biết, Đức Hồng y Roger Etchegaray đã nhờ Tòa Tổng giám mục tin cho 
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cha đến gặp ngài vào ngày 13/7, mặc dù chƣơng trình của Đức Hồng y 

tại Tp. Hồ Chí Minh trong ngày này là rất căng. Linh mục Võ Thành 

Trinh đã “để lại cho ngài” những lời cha đã thƣa với ngài.  

Và tờ Tuần báo Công giáo và Dân tộc, số đặc biệt 720.721.722 tháng 7-

1989 đã đăng nguyên văn thƣ này. 

 

Với tƣ cách là Chủ tịch Ủy Ban Đoàn kết Công giáo Yêu nƣớc Việt 

Nam, linh mục Võ Thành Trinh đã trình bày vắn tắt với Đức Hồng y về 

Ủy ban này. Cha cho rằng “tất cả các cuộc  cách mạng đều gặp phải sự 

chống đối quyết liệt từ phía Giáo hội cơ cấu. Nhƣng, trong mọi cuộc 

cách mạng cũng đều có một thành phần công giáo tham gia, thậm chí 

gồm có cả giáo sĩ. Do đó mà có sự căng thẳng không tránh đƣợc giữa 

hàng giáo phẩm và những ngƣời công giáo theo cách mạng, đặc biệt là 

các linh mục. Trong suốt cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc Việt Nam 

chống thực dân Pháp, sau đó chống sự hiện diện đế quốc của Mỹ, ngƣời 

ta cũng gặp thấy những thực tế nhƣ vậy.” (Bđd tr.8) 

 

Cha Võ Thành Trinh đã bỏ qua sự kiện: “cuộc chiến tranh giải phóng 

dân tộc Việt Nam chống thực dân Pháp” mà Việt Minh-Cộng Sản “cầm 

cờ đi đầu”, kèm theo cả việc bài trừ tôn giáo, cách riêng những ngƣời 

Công giáo. Còn những ngƣời công giáo theo cách mạng thì một số đã 

bỏ đạo. Ngày nay vẫn thế. Có căng thẳng giữa “cha” và “con” theo 

kháng chiến, là tất nhiên, vì có những “ngƣời con” đã mất đức tin, đã 

chối Chúa. 

 

Lá thƣ sau đó đã lƣợc qua lịch sử linh mục Võ Thành Trinh đứng về 

phía cách mạng từ năm 1945. Nguyên nhân: “ngay từ buổi đầu của 

phong trào giải phóng dân tộc dƣới sự lãnh đạo của Việt Minh, đã có 

những cộng đồng giáo xứ công giáo nằm tại vùng giải phóng hay chiến 

khu. Lúc ấy, chúng con hiện diện tại đó nhƣ những linh mục xứ đạo, có 

mặt bên các tín hữu, gồm chiến sĩ hay không phải chiến sĩ, để đảm bảo 

cho họ về phần bí tích. Vì hoàn cảnh chiến tranh, những lúc họ phải di 

chuyển, chúng con cũng đã đi theo họ vì các lý do và bổn phận mục vụ. 
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Gọi là tham gia kháng chiến, nhƣng không một linh mục “kháng chiến” 

Việt Nam nào đã mang vũ khí.” (Bđd tr.8) 

 

Cha Võ Thành Trinh trở thành một “linh mục kháng chiến”do thời thế, 

và bởi tinh thần mục vụ, “đoàn chiên đi tới đâu thì mục tử đi tới đó”. 

Nhƣng vì đã “phóng lao”, nên đến thời chấm dứt cuộc chiến, hội nghị 

Genève 1954 chia hai đất nƣớc, cha đã “tập kết”ra bắc “đáp lại lời kêu 

gọi của các vị lãnh đạo cách mạng hồi ấy”. 

 

Theo cha, tại miền Bắc, “các nhóm công giáo kháng chiến đó đây đã 

tìm cách hỗ trợ nâng đỡ nhau trong giai đoạn đầy khó khăn bằng cách 

thành lập một Ủy ban Liên lạc vào năm 1955, nhƣng chỉ hoạt động 

đƣợc ở các tỉnh phía Bắc…Sau giải phóng rồi đến thống nhất đất nƣớc, 

tổ chức công giáo yêu nƣớc Việt Nam mang một tên mới là “Ủy ban 

Đoàn kết”, nhằm mục đích cùng toàn dân từ nay đã đƣợc thống nhất, 

xây dựng và bảo vệ quê hƣơng. Đó là kết quả của Đại hội toàn quốc 

năm 1983…có một số giám mục e sợ Ủy ban lấn quyền của các ngài, 

trong khi đó cũng có những ngƣời cán bộ cách mạng lại cho rằng đây là 

“tay chân của Vaticăng” có thể là những nhân tố đắc lực mƣu toan làm 

cho Giáo hội bành trƣớng.”(Bđd tr.8) 

 

Sau đó cha Võ Thành Trinh đã nêu ra ba mục tiêu hành động chính của 

tổ chức: 

1.Công khai xác định sự hiện diện tích cực và có trách nhiệm của những 

ngƣời công giáo đối với các vấn đề chung của xã hội chủ nghĩa, thay vì 

co cụm lại nhƣ một “Giáo hội thầm lặng”. 

2.Vận động các tín hữu của chúng con tham gia không mặc cảm vào các 

phong trào hành động cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hƣơng, coi 

đó nhƣ một cách mới thể hiện lòng tin công giáo của chúng con, theo 

tinh thần Hiến chế “Ánh sáng muôn dân” và cách riêng “Vui mừng và 

Hy vọng” của Công đồng Vaticăng II” 

3.Thu thập và công bố dƣới nhiều hình thức khác nhau những đóng góp 

của ngƣời công giáo Việt Nam (đặc biệt của các cộng đoàn tu sĩ) trong 
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mọi lãnh vực hoạt động, từ đó giúp cho sự cảm thông mỗi lúc mỗi thiết 

thực hơn từ phía những ngƣời cách mạng và đồng bào ngoài Kitô giáo. 

Hai chữ “Đoàn Kết” của Ủy ban mang ý nghĩa sâu sắc đó.” (Bđd tr.8) 

 

Về Thƣ Chung năm 1980, cha Võ Thành Trinh cho rằng, đây là một 

điều “may mắn vì có sự đối trọng với Thƣ chung 1951”, đƣợc coi là 

giáo lý cơ bản cho hành động của chúng con. Những nét chỉ đạo của 

bức thƣ đó đƣợc coi là tiêu chuẩn đánh giá sự trung tín của chúng con 

đối với Giáo hội, cho dù có đủ mọi thứ khó khăn và gặp phải hiểu lầm 

từ nhiều phía”(Bđd tr.8) 

 

Ông Nguyễn Đình Đầu có viết về xuất xứ của Thƣ Chung 1980 nhƣ 

sau:”Từ ngày 22.4 đến ngày 1.5.1980,Đại hội đồng các Giám mục Việt 

Nam họp tại Hà Nội. Đây là lần đầu tiên kể từ ngày thành lập hàng giáo 

phẩm năm 1960, các Giám mục toàn quốc họp đại hội gồm 33 giám 

mục. Đại hội kết thúc với một thƣ chung kêu gọi ngƣời công giáo Sống 

Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc cho đồng bào. Trƣớc 

khi đi dự Đại hội, Đức Tổng đã cho mời mấy chục linh mục, tu sĩ, giáo 

dân tới góp ý làm một dự thảo Thƣ chung. Lại cha Giám tỉnh Dòng Tên 

Nguyễn Công Đoan là ngƣời chấp bút cuối cùng. Đức Tổng đi dự Đại 

hội với một hành trang chuẩn bị khá kỹ càng và một thái độ cố hữu 

khiêm tốn đoàn kết từ trong ra ngoài, từ trên xuống dƣới. Nghe nói ngài 

đóng một vai trò chính yếu trong Hội đồng lịch sử này. Hội đồng đã 

thực hiện đƣợc hai việc lớn: Thƣ chung và tổ chức Hội đồng.”(Trích từ 

cuốn: “Chân dung một mục tử”,  Nhiều tác giả. Câu lạc bộ Phaolô 

Nguyễn Văn Bình-2010, trang 104) 

 

Cũng về Thƣ chung 1980, Linh mục Huỳnh Công Minh viết: “ Ngài 

(Tgm Nguyễn Văn Bình) không để tôi (tức Lm Huỳnh Công Minh) 

tham gia vào việc soạn thảo thƣ chung. Chỉ có các Linh mục Nguyễn 

Hồng Giáo, Nguyễn Công Đoan, Vũ Khởi Phụng. Khi vụ án Đắc lộ xảy 

ra, cha Đoan bị bắt, đƣa lên đến trại rồi thì cán bộ điều tra mới “ngửa 

bài” cho biết nguyên nhân cha Đoan bị bắt là để truy xem cha tham gia 
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soạn thảo thƣ chung 1980 là có dụng ý gì.”(x.Chân dung một mục tử, 

tr.46) 

 

Về vấn đề giáo hội tự trị kiểu Trung Quốc, cha Võ Thành Trinh trình 

bày với Đức Hồng y: “Thiết tƣởng những công tác mục vụ và tu hành 

hiện tại của tất cả các thành viên thuộc ủy ban toàn quốc, cũng nhƣ 

thuộc các ủy ban tỉnh của chúng con, đã là câu phúc đáp khá rõ ràng. 

Tuy nhiên, có lẽ cũng cần nêu rõ sự khác biệt cơ bản giữa Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo Yêu nƣớc Việt Nam với hội những ngƣời công giáo “tam 

sự” của Trung Quốc, về mặt hình thức cũng nhƣ về tinh thần. Tại Trung 

Quốc, rõ ràng có một thứ Giáo hội chính thức tách rời khỏi Rôma, một 

Hiệp hội tôn giáo-chính trị có hàng chục ngàn hội viên giáo dân, hàng 

trăm linh mục và hàng chục giám mục đƣợc phong chức bất chấp cả 

Rôma. Trái lại, tại Việt Nam trên toàn quốc, chỉ là một ủy ban gồm mấy 

chục thành viên, trong đó các linh mục và tu sĩ thực sự đang hoạt động 

trên bình diện mục vụ và tôn giáo dƣới sự dìu dắt của giám mục sở tại, 

trong sự thông hiệp hoàn toàn với Giáo hội Công giáo Rôma, cũng nhƣ 

với Hội đồng các Giám mục Việt Nam. Trên bình diện chính trị-xã hội 

mỗi ngƣời trong hoàn cảnh của mình và bằng sự bén nhạy riêng biệt ai 

nấy lo chu toàn bổn phận công dân. Nƣớc giếng đâu có tác dụng gì đến 

nƣớc sông!...” (Bđd tr.8) 

 

Chung quanh việc phong thánh cho 117 vị Tử đạo của Giáo hội Việt 

Nam, cha Võ Thành Trinh viết trong thƣ rằng: “Có phải là do việc gây 

chuyện của một số thành viên Ủy ban Đoàn kết không?” Rồi cha giãi 

bày với Đức Hồng y, đại diện Tòa thánh: 

 

“Trƣớc mặt Chúa, chúng con đoan chắc rằng: tất cả chúng con, ngƣời 

Công giáo Việt Nam, đã trông chờ biến cố này hằng bao nhiêu năm 

trƣớc rồi. Chúng con vẫn thƣờng phàn nàn với nhau: Chỉ vì chúng ta 

nghèo, nên chúng ta chƣa có đƣợc những vị thánh Việt Nam của chúng 

ta. Các tài liệu và nhiều bài báo khác nhau liên quan đến vấn đề này vẫn 

còn đó. Không một ai trong chúng con, cũng nhƣ Ủy ban Đoàn kết với 
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tƣ cách một Tổ chức yêu nƣớc, đã làm điều gì chống lại việc phong 

thánh các vị tử đạo của chúng con. Một vài anh em trong số những 

ngƣời đã lên tiếng về vấn đề này mang tên thánh một thánh Tử đạo Việt 

Nam.” Và những ngƣời này đã lên tiếng, theo thƣ của cha Võ Thành 

Trinh: 

 

“Với tất cả lòng thành tâm, chúng con thấy có bổn phận phải lên tiếng 

về vấn đề này, theo chúng con là đã hơi muộn rồi (vì thiếu hẳn tin tức 

chính thức của hàng giáo phẩm Việt Nam), chúng con đã lên tiếng với 

tất cả ý thức trách nhiệm đối với vụ việc này. Chỉ nhằm một mục đích 

là cho cuộc lễ phong thánh này thực sự đƣợc diễn ra nhƣ một cuộc lễ 

mừng của cả cho Giáo hội Việt Nam, nhƣ một cuộc thăng hoa sâu đậm 

lòng tin của toàn thể Cộng đồng Công giáo đang sống tại chỗ, trên 

mảnh đất này đã thấm nhuần máu của cha ông chúng con trong Đức tin, 

chứ không phải chỉ là cuộc phong thánh của và cho riêng những ngƣời 

Việt Nam di cƣ hay tị nạn ra nƣớc ngoài, mà một số lớn đã từ bỏ quốc 

tịch gốc Việt Nam của mình rồi.”(Bđd tr.7) 

 

Tới đây thì cha Võ Thành Trinh đã “ngả nghiêng”, không còn lý do nào 

khác để bênh vực cho “những tiếng nói” của Ủy ban Đoàn kết về việc 

phong thánh. Cho nên, ngài đã đƣa vấn đề sang phía chính trị, nhƣ một 

cách biểu lộ quan điểm và lập trƣờng đối với Chính quyền Cộng sản 

Việt Nam, mà ngài là Chủ tịch của cái tổ chức Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Yêu nƣớc Việt Nam. 

 

Thƣ gởi Đức Hồng y Roger Etchegaray, cha Võ Thành Trinh viết: 

“Vì lý do những điều phức tạp lịch sử chƣa đƣợc làm sáng tỏ, liên quan 

đến các phong trào nổi dậy của anh em ngoài Kitô giáo tại Việt Nam 

giữa thế kỷ 18 và 20, có đụng tới ngƣời Công giáo Việt Nam và đụng 

tới cả một số vị thánh Tử đạo, chúng con, với tất cả sự sòng phẳng của 

con ngƣời và của ngƣời công dân, tin rằng trƣớc hết phải có một công 

việc, làm sáng tỏ các vấn đề và giải thích với nhau, hầu đi đến cuộc lễ 

phong thánh, nhƣ là cơ hội lớn lao để hòa giải dân tộc và tạo cảm thông 
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giữa tín hữu Kitô giáo và đồng bào ngoài Kitô giáo, giữa Giáo hội và 

Dân tộc, vì lợi ích và niềm vui cho mọi ngƣời.” (Bđd tr.7) 

 

Những dòng thƣ sau đó, cha Võ Thành Trinh đã bày tỏ sự vui mừng 

không trọn vẹn của toàn thể cộng đồng Công giáo Việt Nam, trong và 

ngoài nƣớc, trong cuộc lễ phong thánh các vị Tử đạo Việt Nam. Vì, nhƣ 

cha vừa nói, các vấn đề lịch sử chƣa đƣợc làm sáng tỏ. Cho nên, “Làm 

sao chúng con có thể đành chịu một cuộc lễ phong thánh, mà tất cả 

chúng con từng tha thiết mong đợi, để rồi không có một giám mục nào 

của chúng con và các thành phần dân Chúa đang sinh sống tại Việt Nam 

đƣợc hiện diện? (Bđd tr.7) 

 

Những vấn đề này sẽ không xảy ra nhƣ các quốc gia khác khi họ có 

cuộc lễ phong thánh, vì những quốc gia này và Tòa thánh Vatican đã 

thiết lập quan hệ ngoại giao bình thƣờng. Nhƣng giữa Việt Nam và Tòa 

thánh Vatican thì chƣa có việc này, mặc dù đây là vấn đề Tòa thánh rất 

quan tâm cũng nhƣ HĐGMVN. Vì vậy, cha không nghĩ rằng việc này 

đâu phải là trách nhiệm của Giáo hội, mà là do Chính quyền Cộng sản 

Hà Nội đã không cho phép một phái đoàn Công giáo Việt Nam sang 

Rôma dự lễ này. Đây mới chính là nguyên nhân, Giáo hội Việt Nam đã 

có một niềm vui lớn lao trong suốt hơn 300 trăm đón nhận Tin mừng 

của Chúa Giêsu Kitô, nhƣng “không trọn vẹn”!  

 

Nếu nhƣ linh mục Võ Thành Trinh (1916-1991), sống thêm khoảng 10 

năm hay hơn tí nữa, khoảng năm 2012, ngài biết đƣợc tiến trình phong 

thánh cho Vị Tôi Tớ Chúa, là Hồng Y Tổng Giám Mục FX Nguyễn 

Văn Thuận, bị ngừng lại từ cuối tháng 3 năm 2012, là do chính quyền 

Việt Nam đã hủy bỏ visa của phái đoàn điều tra án phong thánh, dự 

định đến Việt Nam để gặp gỡ các nhân chứng từng biết cố Hồng y 

Nguyễn Văn Thuận, thì cha Võ Thành Trinh sẽ rút lại hay suy nghĩ lại 

lời nói của ngài trên đây về lý do các thành phần của Ủy ban Đoàn kết 

Công giáo chống lại việc phong thánh cho 117 vị Chân Phƣớc Tử Đạo 

Việt Nam. 
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.Thƣ của cha Võ Thành Trinh biểu lộ một tâm tình trìu mến với Giáo 

hội. Mạch văn trong phần đầu của thƣ khác quá nhiều, gần nhƣ mâu 

thuẫn những bài báo trên tờ CGvDT khi họ phê phán giáo hội. Có lẽ sau  

ngót 10 năm theo đoàn quân công giáo kháng chiến chống Pháp, cha đã 

mệt mỏi và cô đơn nhất là sau khi ra Hà Nội năm 1954. Rồi sau khi trở 

lại miền Nam, quê hƣơng ngài, sau ngày 30-4-1975, cha cảm thấy cô 

đơn và lạc lõng trong lòng Giáo hội, mặc dù cha đƣợc sắp xếp giữ chức 

vụ Chủ tịch một tổ chức gọi là Đoàn kết Công giáo, nhƣng suốt những 

năm cha tập kết ra Hà Nội, rồi sau ngày trở về, cha có thấy “lạc lõng” 

và không cảm nhận đƣợc có sự “đoàn kết”trong giáo hội ?! 

 

 
Tổ Quốc Việt Nam – Quê Hƣơng Của 117 Thánh Tử Đạo 

 

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975,Giáo hội Công giáo Việt Nam và Chính 

quyền Cộng sản, xảy ra một sự kiện căng thẳng, đó là vụ Phong Thánh 

cho 117 Vị Chân Phƣớc Tử Đạo Việt Nam. Hàng Giám mục Việt Nam 

đã phải chịu một áp lực rất nặng. Qua vụ này, ngƣời giáo dân Việt Nam 

rất cảm phục các giám mục, các ngài đã một lòng hết thảy giữ vững 

niềm tin vào Chúa. Các ngài khác nào nhƣ những cây thông đứng giữa 

trời giông bão. 

 

Chính quyền Việt Nam đƣa ra 3 lý do: 1) Không hỏi ý kiến Nhà nƣớc 

Việt Nam -2) “Tôn phong” những ngƣời bị xử tử theo lệnh các vua -3) 

“Tôn vinh” những tay sai gián điệp Pháp, Tây Ban Nha. 

 

Theo tác giả quyển Giáo Hội Công Giáo ở Việt Nam (Phụ Chƣơng) từ 

1975 đến ngày nay, thì ngày 26-27/6/1987, tại Hà Nội  chính quyền 

triệu tập ban thƣờng vụ HĐGMVN, để nghe hai chỉ thị: 1) Viết thƣ yêu 

cầu Vatican hủy bỏ quyết định “Phong Thánh” - 2) Cấm giáo dân 

không đƣợc làm rùm beng tin tức “Phong Thánh”. Nhƣng giáo dân cứ 

bắt đài Veritas Manila để theo dõi tin tức. Còn ban thƣờng vụ HĐGM 
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cƣơng quyết từ chối biên thƣ. Ngày 18 tháng 9, ban Tôn giáo Chính phủ 

một lần nữa triệu tập ban Thƣờng vụ HĐGM, để yêu cầu xử lý tình hình 

phức tạp có lý có tình. Thay mặt ban này, ngày 19-9-1987, đức cha 

Nguyễn Văn Sang gửi điện tín sang Vatican, xin “duy trì” nhƣ cũ  và 

“không làm gì khác có hại đến đoàn kết dân tộc”.Ngày 12-10-1987, ban 

Tôn giáo Chính phủ gởi văn thƣ cho các Ủy ban Nhân Dân, Ủy ban Tôn 

giáo các cấp trong cả Nƣớc…yêu cầu học tập chống việc “Phong 

Thánh”. Việc làm này không ngờ đã phổ biến tin “Tuyên Thánh 117 

chân phƣớc Tử đạo” cho cả Nƣớc biết.(Sđd tr.60) 

 

“Sang năm 1988, sự chống đối “Phong Thánh” tiếp tục, kéo dài suốt 

nửa năm đầu.: 1) Bằng chiến dịch báo chí, tham luận…Dĩ nhiên, là 

những bài viết theo chiều Nhà nƣớc – 2) Bằng áp lực với HĐGM, ngày 

2.3.1988 các Giám mục phải họp bất thƣờng, để “chủ động”, nhƣng các 

ngài đã họp để cầu nguyện, và phát biểu “việc của Tòa thánh, thì Tòa 

thánh làm, nên không còn gì để chủ động”. (Sđd tr. 60) 

 

Về phía giáo dân, không thiếu những ngƣời can đảm, dám nói lên tiếng 

nói của những thành phần giáo dân thầm lặng, để xin HĐGM “hãy để 

Tòa thánh làm việc của Tòa thánh”.(Sđd tr. 61) 

 

“Tại Hà Nội, ngày 10-3-1988, đức Hồng y Trịnh Văn Căn đƣợc mời 

tham dự buổi họp của Ủy ban Khoa học-Xã hội Việt Nam. Trong buổi 

họp, đức Hồng y nhất mực nói: Khoa lịch sử tôi không đƣợc rành nhƣ 

quý vị, nhƣng tôi biết đây là việc của Tòa thánh…”(Sđd tr.61) 

 

Nhƣng Ủy ban Đoàn kết chống đối mạnh mẽ.  

 

Trên đây, chúng tôi có ghi lại lời của Linh mục Võ Thành Trinh trong 

thƣ gửi Đức Hồng y Roger Etchegaray trong lần ngài sang Việt Nam 

năm 1989. Trong thƣ này, cha Võ Thành Trinh với tƣ cách là Chủ tịch 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nƣớc Việt Nam, đã đề cập đến lý do 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo chống lại việc Phong Thánh cho 117 Vị 
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Chân Phƣớc, đó là vì chƣa giải tỏa đƣợc những vấn nạn liên quan đến 

một số vị bị triều đình phong kiến xử trảm.Trong sự kiện này, ngoài 

những tiếng nói mạnh mẽ không chịu khuất phục của các Giám mục 

Việt Nam, dƣ luận đã bày tỏ lòng cảm phục linh mục Thanh Lãng 

(1924-1988), Tiến sĩ Văn chƣơng, Giáo sƣ Đại học Văn Khoa Huế và 

Đại học Văn khoa Sài Gòn, đã phát biểu trƣớc buổi họp của Ủy ban 

Khoa học-Xã hội Việt Nam. Đây là tiếng nói khác bầy tỏ lòng can đảm 

của một linh mục trí thức. 

 

Chúng tôi xin ghi lại toàn lời phát biểu của linh mục Thanh Lãng qua 

bản viết tay (photo), có tựa đề: “Một vài gợi ý liên hệ tới hồ sơ 117 Vị 

Chân Phƣớc Tử Đạo Việt Nam”. Dƣới tựa đề này, có ghi tên: LM 

Thanh Lãng. 

 

Nhƣ Linh mục Thanh Lãng đã phát biểu trƣớc hội nghị của Ủy ban 

Khoa học Xã hội Việt Nam, trƣớc kia tại Sài Gòn và mấy năm sau ngày 

30-4-1975, ngài có xu hƣớng thân Cộng, ủng hộ những tổ chức mà ngài 

biết là của Cộng sản. Nhƣng đó là do lòng yêu nƣớc, mặc dù ngài nói rõ 

là nƣớc CHXH Chủ nghĩa Việt Nam (vì thực tại nó là vậy). Tuy nhiên 

theo ngƣời viết, đối với cha Thanh Lãng, cái đuôi Xã hội Chủ nghĩa của 

nƣớc Việt Nam chẳng mang một ý nghĩa nào quan trọng nhƣ nhiều 

ngƣời đã hiểu hoặc nhƣ chính ngƣời cộng sản hiểu. Anh bảo anh yêu 

nƣớc ƣ, nhƣng không đủ. Yêu nƣớc là phải yêu xã hội chủ nghĩa. Linh 

mục Thanh Lãng chƣa bao giờ tự coi mình là cán bộ Cộng sản nhƣ linh 

mục Huỳnh Công Minh, Trƣơng Bá Cần, Phan Khắc Từ …Ngài không 

thuộc một tổ chức nào của Cộng sản. Ngài chỉ vì yêu nƣớc mà ủng hộ 

ngƣời Cộng sản, chống những gì ngài cho là chống Cộng sản. Nhƣng, 

khi nhà nƣớc chống đối việc Tòa Thánh Phong Thánh cho 117 Vị Chân 

Phƣớc Tử Đạo Việt Nam, thì ngài tuyên xƣng đức tin cách công khai 

trƣớc một hội nghị gọi là khoa học của ngƣời Cộng sản. Đó là cách cha 

bảo vệ đức tin của mình. Ngài tỏ ra khó chịu vì nhà nƣớc đã không hiểu 

gì về đức tin cốt lõi của ngƣời Công giáo, khi bắt ngƣời Công giáo 

chống lại việc Phong Thánh, là “xúc phạm đến cốt lõi Đức tin của 
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ngƣời Công giáo ở Việt Nam cũng nhƣ ở khắp nơi trên hoàn cầu”. Làm 

nhƣ thế là bắt họ chối đạo, còn nhà nƣớc làm nhƣ thế là cấm đạo. Theo 

cha, “điều này đáng lẽ ra những ngƣời anh em Công giáo của tôi trong 

các phong trào đang làm việc với Mặt trận Tổ quốc phải thông báo 

ĐÚNG, thông tin TRUNG THỰC cho Nhà nƣớc, thì những anh em đó 

đã quên không làm, hay có lẽ cũng không nhìn thấy vấn đề từ cốt lõi. 

Vậy tại diễn đàn này, tôi xin đƣợc thông báo, thông tin ĐÚNG cái cốt 

lõi đó cho Quý Vị”. 

 

Và dƣới đây là những lời phát biểu của Linh mục Thanh Lãng trƣớc hội 

nghị: 

 

Thƣa Giáo sƣ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học-Xã hội Việt Nam, 

Thƣa Quý Vị, 

 

Tôi trân trọng nói lên lời cám ơn UB/KHXHVN đã có nhã ý mời tôi tới 

tham dự và phát biểu trƣớc Hội nghị Khoa học về một số vấn đề lịch sử 

đạo Thiên Chúa trong lịch sử dân tộc Việt Nam trong hai ngày 11 và 

12.3.88 này. 

Vậy tôi xin có một vài gợi ý trong 3 tƣ cách sau đây: 

 

-Tƣ cách thứ 1: mang lý lịch của ngƣời Công giáo nói lên đức tin của 

ngƣời Công giáo về những ngƣời đƣợc Công giáo tôn kính nhƣ là Chân 

phƣớc hay Hiển thánh.. 

-Tƣ cách thứ 2: mang lý lịch của ngƣời công dân của CHXHCNVN, nói 

lên những niềm Hy vọng và Triển vọng của một công dân muốn đóng 

góp vào việc xây dựng một nƣớc VN/XHCN đang quyết tâm đi vào con 

đƣờng Đổi Mới. 

-Tƣ cách thứ 3: mang lý lịch của một ngƣời, tôi không dám nhận là sử 

gia mà chỉ dám nhìn mình nhƣ là có biết chút ít vốn liếng rất bé mọn, 

thô thiển về lịch sử Có Thực. 

 

Phần I. Trong tƣ cách lý lịch của ngƣời Công giáo Việt Nam 
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Tôi là một ngƣời Công giáo. Ngƣời Công giáo ấy, đặc biệt là từ năm 

1972 đã đứng lên tranh đấu để chấm dứt chiến tranh tại Việt Nam, đã 

đứng lên đòi hỏi Giáo hội Công giáo thế giới nhất là Công giáo tại Việt 

Nam thôi chống Cộng. Năm 1974 tôi đã lên cƣớp micro, để đƣợc nói 

với Hồng y Bộ Truyền giáo Rossi rằng “Tôi muốn coi những ngƣời 

Cộng sản là những Ngƣời Anh Em của tôi”. 

 

Tôi không biết những ngƣời Cộng sản Việt Nam có nhìn tôi nhƣ là một 

ngƣời anh em của mình hay không, nhƣng trong suốt 4 năm từ 1972 đến 

1975, tôi vẫn đấu tranh ủng hộ cho những ngƣời Cộng sản anh em của 

tôi. Và giờ đây, tôi xin trình bày với các ngƣời Anh em của tôi, cái Đức 

Tin của tôi. Mong rằng những ngƣời Anh em đó, dù cho có không tin, 

không phục, không theo nhƣ tôi, nhƣng ít ra nhận cho tôi rằng: tôi đang 

nói lên cho các ngƣời anh em ấy biết, tức thông tin cho những ngƣời 

anh em ấy biết đâu là cốt lõi Đức Tin của tôi, đâu là những cái mà 

chúng tôi cho là xúc phạm tới Đức Tin của chúng tôi, chớ không phải 

chỉ  xúc phạm tới thanh danh ngƣời Công giáo chúng tôi. Một ngƣời 

Công giáo có thể thiên hữu hay thiên tả, có thể chống Cộng hay theo 

Cộng, nhƣng còn giữ Đức Tin  thì mới gọi là Công giáo thiên hữu hay 

thiên tả, chứ nếu bỏ, nếu chối một điều cốt lõi của Đức Tin, thì ngƣời 

đó muốn tự xƣng mình là gì thì xƣng, nhƣng không còn đƣợc gọi là 

Công giáo nữa, nên cũng không đƣợc tự gọi mình là Công giáo thiên 

hữu hay thiên tả nữa. Vậy Công đồng Vatican thứ I năm 1870 đã họp 

chỉ để tuyên bố một điều căn bản mà chúng tôi muốn là Công giáo thì 

phải TIN, đó là tin rằng: khi vị Giáo hoàng, lấy tƣ cách là Đấng lãnh 

đạo tối cao của Đạo tuyên bố điều gì phải tin, phải giữ, phải làm, mà 

tuyên bố trên tòa của Thánh Phêrô thì điều tuyên bố đó không thể sai 

lầm, và bắt buộc mọi ngƣời Công giáo muốn là ngƣời Công giáo thì 

phải tin theo.  Nếu chống lại một điều nào nhƣ vậy là chống lạichính 

đạo Công giáo. Và ai bắt ngƣời Công giáo phải chống lại điều Giáo 

hoàng đã Tuyên Bố Trên Tòa (tiếng Latinh gọi là Ex Cathedra)), thì 
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ngƣời đó làm công việc gọi là Đàn Áp Tôn Giáo, là chống Công giáo, là 

Cấm Đạo vậy. 

 

Vậy 117 Vị Tử Đạo Việt Nam, mà có ngƣời muốn chúng tôi xét lại lý 

lịch để loại khỏi danh sách đƣợc gọi là “Một Trăm Mƣời Bảy Chân 

Phƣớc Tử Đạo Việt Nam” thì là Đàn Áp Tôn Giáo, là xúc phạm đến cốt 

lõi Đức Tin của ngƣời Công giáo Việt Nam và cả (Công giáo) toàn cầu. 

Bởi vì 117 Vị Tử Đạo đó đã đƣợc Đức Giáo hoàng Sử Dụng Quyền 

Bính Không Thể Sai Lầm của mình để tuyên bố Trên Tòa 4 lần (1900, 

1906, 1909,1951) do những 3 vị Giáo hoàng là Lêô XIII, Piô X, Piô 

XII. Vậy danh sách 117 vị Chân Phƣớc đó thuộc vào cốt lõi Đức Tin 

của Công giáo chúng tôi, bắt buộc cả Công giáo toàn cầu phải tin. Nếu 

chối bỏ, hay bắt ai chối bỏ là bắt ngƣời đó chối bỏ Tín Điều phải Tin 

rằng Giáo hoàng không thể sai lầm, vì Ngài đã Tuyên Bố Danh Sách 

117 Vị đó Trên Tòa (Ex Cathedra)). Nếu Nhà nƣớc bắt chúng tôi xét lại 

để loại bỏ, hay để mạ lỵ một Vị nào trong 117 đó đƣợc, thì cũng nhƣ 

bắt chúng tôi chối bỏ Chúa, bỏ Đức Mẹ, bỏ việc  tin Đức Mẹ Lên Trời, 

bỏ việc tin Đức Mẹ Vô Nhiễm. Những ngƣời anh em Cộng sảncó quyền 

không tin, không kính những vị đó, nhƣ chúng tôi không bao giờ có ảo 

tƣởng thuyết phục ngƣời cộng sản Tin tôi, nhƣng chúng tôi cần thông 

báo chính xác Đức Tin Công Giáo của ngƣời Công Giáo chúng tôi. 

 
Ngƣời Công giáo chúng tôi không tin Thƣợng Tọa Quảng Đức là một vị 

Thánh, nhƣng anh em Phật giáo của tôi tin Thƣợng Tọa Quảng Đức tự 

thiêu năm 1963 là Đại Thánh, thì anh em Công giáo chúng tôi tôn trọng 

niềm tin của anh em Phật giáo. 

 

Ngƣời Công giáo tin vào các vị Thánh Tử Đạo không phải vì những Vị 

đó có công nhất đối với đạo, không phải đã làm nên những sự nghiệp vĩ 

đại, mà chỉ tin rằng những ngƣời ấy đã thực sự bị giết vì đạo Công giáo: 

trong số có em bé gọi là Á Thánh Bột đã từng chối đạo, rồi sau lại xƣng 

đạo, lúc chết mới 13-14 tuổi, chẳng có lấy một chút công trạng nào đối 

với đạo. Những vị nhƣ ông Thể, ông Minh là cai đội, chẳng có công 
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trạng gì, cũng có lúc đã chối đạo, sau lại xƣng đạo và bị giết, nay có tên 

trong Danh sách 117 Vị. 

Nay vì lý do gì mà những ngƣời anh em Cộng sản của tôi bắt tôi phải 

xét lại một Vị nào trong 117 Chân Phƣớc, thì đó không phải là xúc 

phạm đến một điều sùng kính nhảm nhí, mà là xúc phạm đến cốt lõi 

Đức Tin của ngƣời Công giáo ở Việt Nam cũng nhƣ ở khắp trên hoàn 

cầu. Có lẽ chƣa ai thông tin điều đó cho ngƣời anh em Cộng sản của tôi 

biết cái tầm vóc cực kỳ trầm trọng của vấn đề, chứ không phải việc 

thƣờng. Điều này đáng lẽ ra những ngƣời anh em Công giáo của tôi 

trong các phong trào đang làm việc với Mặt trận Tổ quốc phải thông 

báo ĐÚNG, thông tin TRUNG THỰC cho Nhà nƣớc, thì những anh em 

đó đã quên không làm, hay có lẽ cũng không nhìn thấy vấn đề từ cốt lõi. 

Vậy tại diễn đàn này, tôi xin đƣợc thông báo, thông tin ĐÚNG cái cốt 

lõi đó cho Quý Vị. 

 

Bắt chúng tôi xét lại tƣ cách thánh của 117 Vị Chân Phƣớc là bắt chúng 

tôi bỏ đạo Công giáo, bởi vì bắt chúng tôi tin rằng Vị Lãnh đạo tối cao 

của Giáo hội Công giáo khi tuyên bố Danh sách 117 Vị Chân Phƣớc là 

sai lầm ngay khi Vị đó tuyên bố ở trên tòa (Ex Cathedra). Ngƣời anh 

em cộng sản có quyền không tin Vị lãnh đạo tối cao của đạo Công giáo 

khi tuyên bố trên tòa (Ex Cathedra) là không sai lầm : Đó là quyền của  

Quý vị. Nhƣng xin các ngƣời anh em của tôi, đừng bắt tôi cũng phải 

không tin nhƣ anh em. Vì bắt chúng tôi làm điều đó là bắt chúng tôi bỏ 

đạo, tức là cấm đạo đối với chúng tôi vậy. Ngƣời Công giáo chính 

thống Công giáo phải xác tín nhƣ vậy, không tin nhƣ vậy là ngƣời Công 

giáo (đó) đã chối bỏ Đức Tin, thì không đƣợc quyền nhân danh Công 

giáo mà nói về đạo Công giáo nữa. 

 

Tôi nói lên chân lý cốt lõi đó của đạo, không vì một quyền lợi nào… 

 

Sau đó, trong tƣ cách có lý lịch là ngƣời Công giáo Việt Nam, cha 

Thanh Lãng đã nói đến thời gian cha nghỉ hƣu, ngài sống nhƣ một giáo 

dân bình thƣờng. Sở dĩ  cha nói lên những điều ấy với tƣ cách là ngƣời 
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Công giáo “hiểu đạo, biết đạo” của mình. Rồi vì lẽ ấy, cha đề cập đến 

các vấn đề của Giám mục, tức là quyền hành sử của chức vụ Giám mục, 

nhƣ quyền phong chức Linh mục, quyền gửi thƣ Mục vụ hàng năm cho 

giáo dân trong giáo phận của mình, quyền đƣợc tự do ban Phép Thêm 

Sức, quyền bổ nhiệm các Linh mục trong giáo phận. Các Linh mục coi 

xứ, họ đạo có bổn phận dạy đạo, tiếng xƣa là dạy bổn, tiếng mới là dạy 

giáo lý cho mọi ngƣời theo đạo, đặc biệt là cho trẻ em.Năm 1988 là 

năm có việc Tòa Thánh “Phong Thánh” cho 117 Vị. Ngày đó, những 

vấn đề của tôn giáo, cách riêng Công giáo còn rất khắt khe. Thành 

phần học sinh Công giáo bị “cấm cửa” nhiều nơi, không đƣợc chấp 

nhận học tập; ngƣời Công giáo không đƣợc làm ở ngành này ngành nọ. 

Đúng là những thành phần “công dân hạng hai” trong một đất nƣớc 

vừa hết chiến tranh. Nhƣng đấy là cuộc chiến khác, cuộc chiến “tinh 

thần”, “phân biệt đối xử”, “loại trừ”. Cha Thanh Lãng đã đặt thẳng 

trƣớc hội nghị những vấn đề này. Chúng tôi không ghi lại ở đây nữa, vì 

hiện nay đã có khác ngày đó. Bây giờ, sinh hoạt trong giáo hội nhìn ở 

bên ngoài đã có phần dễ chịu. Chúng tôi không có đủ yếu tố để nhận 

định về những thay đổi này. Nó là hoàn toàn đến từ Nhà nƣớc hay còn 

bởi những yếu tố nào khác. Hoặc vì Đảng CSVN đã nhìn ra những yếu 

tố đẩy khối Cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ vào những năm 1989, 

1990 tức là chỉ sau việc “Phong Thánh” một năm. Cho nên họ phải tìm 

cách để “tồn tại”.  

 

Cha Thanh Lãng phát biểu tiếp: 

 

Với một tình trạng có thực nhƣ kể trên, với tính cách khá phổ biến, thì 

bất cứ ngƣời Công giáo nào cũng nhìn thấy rằng mình đang sống trong 

một tình trạng bị kỳ thị. Không biết những ngƣời Cộng sản anh em của 

tôi có trách nhiệm trong lãnh đạo, có soi tỏ đến cái thực trạng đen tối đó 

cho khối Công giáo không? Vậy khi mà anh em Công giáo chúng tôi ở 

bên Philippines, bên España, bên Pháp, có nói lên cái mà họ gọi là 

những khó khăn, những khổ sở mà ngƣời Công giáo Việt Nam anh em 

của họ, đang phải chịu, thì cũng chỉ là nói lên một thực trạng mà chúng 
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ta nên tìm hiểu. Vấn đề từ cốt lõi, chứ không nên vội vã kết án các Giáo 

hội đó có mƣu đồ chính trị đen tối, làm nhƣ vậy, chúng ta sẽ giữ đƣợc  

cho những ngƣời anh em Công giáo của mình thoát ra khỏi tình trạng 

khó khăn mà họ đang bị vƣớng mắc. Những sự khó khăn đó không phải 

chỉ có ngƣời Công giáo gặp phải, mà mọi tầng lớp nhân dân đang cùng 

gặp phải nhƣ nhau. Chính vì vậy mà ông Tổng bí thƣ Nguyễn Văn Linh 

khi đến nói chuyện với giới làm văn, làm báo đều đã nói rằng: Giới làm 

văn, giới làm báo phải tự cứu lấy mình, rồi Đảng và Nhà nƣớc mới tiếp 

tay cứu họ, khi Đảng và Nhà nƣớc nhìn ranhững khó khăn mà họ phải 

chịu. Chính trong tinh thần muốn hƣởng ứng lời khuyên đó của ông 

Tổng bí thƣ, mà ngƣời Công giáo ở Việt Nam và trên thế giới muốn nói 

với Đảng và Nhà nƣớc những cái mà họ gọi là khó khăn mà Công giáo 

đang gặp, để trong chiều hƣớng Đổi Mớimà Đảng đề ra, ngƣời Công 

giáo đƣợc dự phần may mắn trong Đổi Mới. 

 

Phần II. Tƣ cách ngƣời công dân yêu nƣớc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa 

 

Trên đây, tôi đã nói đến tƣ cách một ngƣời mang lý lịch Công giáo, 

nhƣng không giữ một chức vụ nào nhỏ nhất trong đạo Công giáo, vì tôi 

là một Linh mục nghỉ hƣu từ năm 1975. 

 

Dƣới đây tôi nói với tƣ cách là ngƣời công dân yêu nƣớc Việt Nam 

XHCN. 

 

Trƣớc năm 1975, tôi đã tranh đấu chống lại việc chống Cộng, gọi ngƣời 

Cộng sản là anh em của tôi. Tôi đã làm cố vấn cho các tổ chức chống 

cách mạng, nhƣ cố vấn cho Mặt trận nhân dân cứu đói do Thƣợng tọa 

Hiển Pháp làm chủ tịch; tôi là cố vấn cho Ủy ban bảo vệ quyền lợi lao 

động do Linh mục Phan Khắc Từ làm chủ tịch; tôi là chủ tịch Ủy ban 

tranh đấu của làng Văn, làng Báo chống chế độ cũ, từng sát cánh xuống 

đƣờng đòi thi hành hiệp định Paris, nuôi dƣỡng tiếp tế cho các sinh viên 

tranh đấu, mà tôi biết là làm việc cho cách mạng. Ngày 30-4-75, trong 

lúc ngƣời ta ào ào di tản, tôi đã cùng Linh mục Phan Khắc Từ lên đài 
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phát thanh Sài Gòn kêu gọi đồng bào, đặc biệt là giới làm báo làm văn 

nghệ nhất là giới cầm bút, hãy ở lại không di tản; tôi đã lên tiếng chính 

thức, yêu cầu Đức cha Thuận đừng nhận chức Phó Tổng Giám mục Sài 

Gòn để tạo tình hữu nghị với cách mạng…Và suốt từ năm 1975 tới nay, 

tuy trong phía Công giáo tôi đã không giữ một vai trò nào, nhƣng vì 

lòng yêu mến đối với nƣớc Việt Nam XHCN, tôi đã dành toàn đời sống 

tôi trong 13 năm để cộng tác với Viện Khoa học Xã hội, dịch xong cuốn 

Tự điển Việt-Bồ-La ra tiếng Việt hiện đại, phiên dịch 4.200 trang sách 

Nôm đạo của thế kỷ 17 ra chữ Quốc ngữ cho Viện Khoa học Xã hội, và 

từ 1979 đến nay đang biên soạn cuốn Tự điển tiếng Việt cổ thế kỷ 17, 

có ghi chữ Quốc ngữ và chữ Nôm cổ thế kỷ 17, hy vọng cuối năm 1989 

sẽ hoàn thành để trao cho Viện Khoa học-Xã hội. Tôi làm việc cho Nhà 

nƣớc tuy chƣa đƣợc gì đáng kể, nhƣng với nhiệt tình vô tận, với lòng 

yêu mến dạt dào, chỉ mong nƣớc Việt Nam XHCN mỗi ngày lớn mạnh, 

phải nhanh chóng thoát ra khỏi tình trạng bị cô lập trên trƣờng quốc tế 

nhƣ hiện nay. 

 

Vậy đang lúc chúng ta hô hào Đổi mới nhƣ Liên Xô đang đổi mới, 

chúng ta đang đƣa ra luật Du lịch đổi mới, luật Đầu tƣ đổi mới, Báo chí 

đổi mới, Văn hóa văn nghệ đƣợc khuyến khích đổi mới. Vậy thì tại sao 

tôn giáo không đƣợc nhìn thấy mình cũng đƣợc nhà nƣớc chiếu cố cho 

đổi mới, tại sao Công giáo Việt Nam lại không đƣợc Đảng và nhà nƣớc 

cho đƣợc tham dự vào tiến trình đổi mới chung. Khi ngƣời Công giáo 

nghe nhà nƣớc tuyên bố rằng: Đối với tôn giáo, đặc biệt là Công giáo, 

thì chính sách của Đảng và nhà nƣớc lại cứ nằng nặc đòi “trƣớc sau nhƣ 

một”, nghĩa là không có đổi mới, không có tham dự vào tiến trình đổi 

mới. Cả thế giới, nhất là thế giới Công giáo, đang rán mắt nhìn coi, 

nƣớc Việt Nam XHCN, trên tiến trình đổi mới, sẽ dành đƣợc bao nhiêu 

tỷ lệ đổi mới cho Công giáo Việt Nam, ngƣời anh em của họ. Vậy thì 

đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, cho ngƣời anh em Cộng sản 

của tôi bày tỏ cho thế giới, nhất là thế giới Công giáo, rằng: trong tiến 

trình đổi mới toàn diện của nƣớc Việt Nam anh hùng, đang dành cho 

anh em Công giáo  Việt Nam của họ cái tỷ lệ đáng kể, đáng mừng, là 
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cho họ đƣợc hƣởng nhiều tự do, nhiều thoái mái hơn, nhất là đối với 

những điểm đã nêu ở trên, mà ngƣời Công giáo nhìn thấy rằng: mình 

đang gặp khó khăn. 

 

Đặc biệt nhất là trong việc Phong Thánh cho 117 Vị Chân Phƣớc vào 

ngày 19-6-1988: thay vì nhà nƣớc tẩy chay để chứng tỏ mình đang gây 

khó khăn cho giới Công giáo, chẳng những ở Việt Nam, mà cả trên thế 

giới, đặc biệt là đối với Philippines, España, Pháp, là những nƣớc đã 

đứng đơn thỉnh nguyện việc Phong Thánh. 

 

Nhƣ là ngƣời yêu nƣớc Việt Nam, tôi không muốn nhà nƣớc ta đứng 

ngoài hay phản đối, mà tôi muốn nhà nƣớc chớp lấy cơ hội này, để thực 

hiện một hành động ngoại giao có tầm vóc quốc tế. Cả thế giới thực sự 

ủng hộ việc Phong Thánh, đều vui mừng vì nƣớc Việt Nam có những 

ngƣời con anh hùng, dám chết vì lý tƣởng của mình. Vậy thì tại sao 

chúng ta gồng mình húc đầu một cách không cần thiết, không có lợi lộc 

gì, đối với cái thế giới đang chờ đợi để bày tỏ cảm tình với chúng ta. 

Nhất là khi nhà nƣớc ta cử một phái đoàn đi dự  lễ Phong Thánh, để nói 

với tất cả phái đoàn khắp năm châu sẽ có mặt tại Rôma ngày 19-6-1988 

để dự lễ. Phái đoàn ta sẽ nói với họ đại khái rằng: các ông cứ rêu rao 

chúng tôi đàn áp Công giáo, thì hôm nay phái đoàn chúng tôi  đến đây, 

để nói lên niềm vui của nhà nƣớc XHCN Việt Nam muốn chia sẻ niềm 

vui của những ngƣời Công giáo anh em của chúng tôi trong ngày đại lễ 

này. Chúng tôi đến để chia vui với các Giáo hội Philippines, với Giáo 

hội España, đặc biệt Giáo hội Pháp có nhiều thế lực đã từng dính líu 

nhiều vào vận mệnh dân tộc chúng tôi. Trong nhiều trƣờng hợp, chúng 

tôi không đồng tình với các Ngài, nhƣng chúng tôi đã muốn quên dĩ 

vãng để tới đây chia sẻ với mọi ngƣời Công giáo toàn cầu, niềm vui của 

các ông. Vậy chúng tôi mong các giới Công giáo mà chúng tôi chính 

thức đƣợc nói lên niềm chia vui. Các giới đó hãy vận động để toàn giới 

Công giáo toàn cầu hãy hiểu chúng tôi, hãy chia sẻ những khó khăn mà 

nƣớc chúng tôi đang phải đối phó. Các Ngài hãy phá vỡ những áp lực 

đã đƣợc dựng lên cách bất công để cô lập nƣớc Việt Nam chúng tôi. 
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Với tƣ cách là ngƣời yêu nƣớc Việt Nam XHCN, tôi muốn nhà nƣớc ta 

hãy tham gia phái đoàn đi dự lễ Phong Thánh, để những ngƣời Cộng 

sản anh em của tôi có dịp thực sự và cụ thể, chia sẻ niềm vui chung của 

những ngƣời Công giáo Việt Nam anh em của mình, nhất là để những 

nội dung tƣ tƣởng nhƣ tôi vừa trình bày trên đây, đƣợc nhờ cơ hội ngàn 

năm một thuở của lễ Phong Thánh này, mà vang lên khắp năm châu bốn 

biển,, để đánh đổ những luận điệu hiểu sai, nhìn sai của những ai đó đã 

hiểu sai và nhìn sai. 

 

Còn nhƣ nếu chúng ta chống lại Phong Thánh, mà việc chống đó  đi đến 

chỗ thành công, là Giáo hội phải hủy bỏ, thì khó lòng mà chúng ta gột 

rửa đƣợc: bộ mặt đƣợc gọi là Đổi mới của nƣớc ta từ Đại hội 6. Còn 

nếu mà chúng ta chống đối, mà việc Phong Thánh lại thuộc thẩm quyền 

nội bộ của Giáo hội, cho nên Giáo hội cứ tiến hành thì nhà nƣớc ta lại 

tạo ra một cơ hội ngàn năm cho những thế lực chống nhà nƣớc ta, chụp 

đƣợc một chứng cớ cụ thể để họ rêu rao rằng: nhà nƣớc ta độc tài, 

chẳng những độc tài đối với Công giáo Việt Nam, mà độc tài cả với 

Công giáo toàn cầu, đặc biệt là húc thẳng vào Công giáo Philippines, 

Công giáo España,Công giáo Pháp…Luật Du lịch, luật Đầu tƣ mới của 

chúng ta đang đƣợc thách thức trƣớc sự việc này. 

Đặc biệt là luật Ngoại giao của nƣớc ta đang đƣợc thách thức. Lễ Phong 

Thánh này là cơ hội để chúng ta tung ra những ngoại giao ngoạn mục, 

kể cả ngoại giao đối với Tòa thánh, nƣớc Vatican, là nƣớc có đặt ngoại 

giao với hầu hết các nƣớc trên thế giới. Tôi hy vọng nƣớc Việt Nam 

XHCN sẽ thông qua con đƣờng của Tòa thánh mà bình thƣờng quan hệ 

ngoại giao và kinh tế đối với nhiều nƣớc trên thế giới. 

 

Có thể, những điều tôi mơ tƣởng nhƣ trên, đối với các ngƣời anh em 

Cộng sản của tôi sẽ chỉ đƣợc đánh giá là ảo tƣởng, là trẻ con, là không 

thực hiện đƣợc, nhƣng xin các ngƣời anh em tôi hãy nhìn cho tôi là 

thành tâm, là tôi nói ra vì tình yêu, vì muốn lợi ích cho mọi giới, thứ 

nhất là Giáo hội Công giáo của tôi, thứ hai là cho nƣớc Việt Nam 

XHCN mà tôi yêu, tôi mong cho nó thoát ra khỏi tình trạng cô lập hiện 
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nay, đặc biệt là kinh tế. Nếu có điều gì sai lỗi trong các đề nghị nêu 

trên, thì chỉ là lòng tôi ngây thơ, chứ không có ác ý. 
 

PHẦN III. Tƣ cách một ngƣời tự nhận là ngƣời có biết chút ít lịch sử và 

muốn soi sáng một vài tia sáng khiêm tốn vào hồ sơ Phong thánh. 

 

Tôi không bao giờ dám tự nhìn mình là sử gia, mà chỉ dám nói lên rằng 

tôi có một chút ít vốn liếng lịch sử liên hệ tới vấn đề phong thánh này. 

Đây cũng là vấn đề mà quý vị đây có dƣ thẩm quyền, có dƣ tài liệu. Đó 

cũng là điểm son rực rỡ của chế độ ta, là mỗi khi đụng chạm tới vấn đề 

gì là muốn dựng lên lịch sử, để đặt vị trí khoa học cho vấn đề (tôi xin 

đƣợc hân hạnh ca ngợi sáng kiến của Ủy ban Khoa học-Xã hội Việt 

Nam), đã tổ chức lần này là Hội nghị Chuyên đề khoa học thứ hai về đề 

tài này. Chỉ tiếc là tôi mới chỉ đƣợc mời tham dự từ chiều thứ tƣ 09-3-

1988. Cho đến chiều thứ năm 10-3-1988. 

 

Tôi quyết định đi dự Hội nghị, mà trong tay chƣa có tài liệu nào soạn 

sẵn. (Hết bài tham luận) 

 

9 chữ cuối cùng trong lời phát biểu của Linh mục Thanh Lãng mà 

ngƣời viết gõ chữ nghiêng, là nhằm nói lên mấy nghi vấn: 

 

1.Bài tham luận thực ra là của linh mục Thanh Lãng viết tay lại, sau khi 

ngài ứng khẩu phát biểu tại hội nghị Khoa học-Xã hội, hay do một linh 

mục hoặc một ngƣời nào khác thu âm đƣợc, rồi viết lại từ bản thu âm 

đó và đem photo nhiều bản và phân phát cho nhiều ngƣời?.  

 

2.Có thể nào một bài tham luận dài 7 trang giấy khổ A4 về một vấn đề 

quan trọng đang gây xôn xao dƣ luận trong cộng đồng Công giáo Việt 

Nam và trên toàn cầu, đặc biệt trong Giáo hội Công giáo Philippines, 

Giáo hội Công giáo Tây Ban Nha và Giáo hội Công giáo Pháp, là 

những Giáo hội đã đứng đơn thỉnh nguyện việc phong thánh, mà cha 

Thanh Lãng chỉ viết trong một đêm ngày 09-3-1988 và sáng ngày hôm 
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sau, 10-3-1988, vì chiều ngày này, cha đã phải dự hội nghị rồi. Nếu 

điều này đúng thì quả thực cha Thanh Lãng là một Linh mục có lòng 

yêu mến Giáo hội và can đảm bảo vệ giáo hội, giữa một Hội nghị gồm 

những thành phần trí thức chỉ muốn nghe những lời cùng quan điểm với 

họ, nghĩa là chống đối việc Tòa thánh “Phong thánh” cho 117 Vị Tử 

Đạo. Nhƣng, vì có mấy lời cuối bản tham luận là ngài đi dự hội nghị mà 

trong tay chƣa có tài liệunào soạn sẵn. Cho nên, một là hiểu theo cách 

nghĩ “1” trên đây, hai là: chính cha Thanh Lãng đã chuẩn bị việc “tự” 

thu âm bài ứng khẩu của mình, ngài chỉ cần soạn sẵn mấy điểm chính.  

 

3. Bản văn viết tay (photo) mà ngƣời viết mƣợn của một linh mục trẻ 

lúc đó có thực sự là thủ bút của cha Thanh Lãng hay không, chúng tôi 

đã nhờ linh mục phối kiểm song vì thời gian đã quá lâu nên không còn 

ai biết rõ chữ viết trong bản photo chúng tôi sử dụng ở đây là của ai. 

Nhƣng qua “lời sám hối” của cha Thanh Lãng, chúng ta biết đƣợc là 

cha Thanh Lãng đã gửi cho ông Nguyễn Văn Trung 13 trang tài liệu. 

Lời sám hối của cha dƣới đây, trích từ 13 trang tài liệu này. Vậy có lẽ 

những lời phát biểu của cha Thanh Lãng trong cuộc họp do Ủy ban 

Khoa học Xã hội tổ chức, nằm trong số 13 trang này? 

 
Lời Sám Hối Của LM. Thanh Lãng: 

 

Linh mục Thanh Lãng trƣớc khi qua đời có nói với Nguyễn văn Trung 

là đã gửi thƣ cho Giám Mục Nguyễn Văn Thuận. Nhƣng do cẩn trọng, 

ông cũng đã đƣa cho Nguyễn Văn Trung giữ một bản. Phần lá thƣ gửi 

cho TGM Nguyễn Văn Thuận có lẽ ngài đã dấu kín và không bao giờ 

tiết lộ ra cho bất cứ ai vì khiêm tốn, vì khoan dung ... Hiện nay, không 

hiểu những tài liệu lƣu trữ của ông có còn giữ lại lá thƣ này hay không? 

Riêng bản di chúc trao cho Nguyễn Văn Trung thì có nội dung nhƣ sau: 

“Tôi xin công khai sám hối với Chúa và Hội thánh Toàn cầu và Việt 

Nam. Lạy Chúa xin tha thứ cho con mọi lầm lẫn và ban cho con lòng 

tin, lòng trông cậy và ơn tha thứ. Tôi xin công khai sám hối xin lỗi Đức 

cha Nguyễn Văn Thuận, xin Chúa giữ gìn và trả công cho Đức cha. Tôi 
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xin công khai sám hối xin lỗi tất cả và tình anh em linh mục mà tôi vô 

tình hay cố ý, làm mất lòng. 

Tôi xin công khai và xin lỗi toàn thể dân Chúa mà tôi hối tiếc là chƣa 

đƣợc phục vụ trong Mục vụ. Tôi xin mọi ngƣời tha tội cho tôi để Hội 

Thánh và Chúa tha tội cho tôi”. 

Ngày 28-11-1988, Đinh Xuân Nguyên, Thanh Lãng.  

(Trích tài liệu 13 trang của Thanh Lãng)-Nguyễn Văn Trung 

(Nguồn: website HoaXuongRong.org/ DCVOnline.net) 

 

Linh mục Thanh Lãng qua đời ngày 17-12-1988. Có dƣ luận cho rằng 

cái chết của cha có nghi vấn. 

 

 

 
Linh Mục Chân Tín “Đối Thoại” Với Ông Võ Viết Thanh, Thứ Trƣởng Bội 

Nội Vụ 

 

Hiện nay, đủ mọi sách báo ở Việt Nam đƣợc đƣa sang Hoa Kỳ, ngƣợc 

lại Việt Nam còn những hàng rào không cho sách báo, tạp chí bằng Việt 

ngữ từ nƣớc ngoài nhập vào Việt Nam, qua những cửa khẩu công khai, 

chính thức. Cho đến bao giờ nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam 

(CSVN) mới hết sợ !? Vì vậy mà vẫn chƣa có tự do báo chí, tự do ngôn 

luận. 

 

Tội phá hủy văn hóa dân tộc, tội đấu tố địa chủ, tịch thu toàn bộ ruộng 

đồng của nhân dân, tịch thu toàn bộ tài sản và các phƣơng tiện sản xuất 

của tƣ sản, sát hại các lãnh tụ chính trị quốc gia và tôn giáo, thủ tiêu 

những ngƣời bị nghi oan là “gián điệp”, tội dựng lên những tổ chức tôn 

giáo “quốc doanh” để chia rẽ và làm tan vỡ tinh thần hợp nhất của tôn 

giáo ấy v.v...Tình trạng “độc thoại” trong đời sống tâm linh và đời 

thƣờng đã kéo dài quá lâu, cũng là một cái tội hủy diệt tình cảm con 
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ngƣời, cắt đứt truyền thống giao ngộ thân tình trong nền văn hóa nông 

nghiệp thái hòa của Việt tộc. Việc không cho tƣ nhân ra báo để có tự do 

ngôn luận, phát huy tinh thần đa nguyên và mở cơ sở xuất bản, là một 

tội phản tiến hóa của nhân loại đã bƣớc sang thế kỷ XXI từ 20 năm nay 

rồi. 

 

Chúng tôi nghĩ đến trƣờng hợp linh mục Chân Tín “đối thoại” với ông 

Võ Viết Thanh lúc ông này ngồi ở ghế Thứ trƣởng Bộ Nội Vụ vào năm 

1989 và Đức Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt, Tổng giáo phận Hà Nội 

“lên tiếng” với nhà cầm quyền Hà Nội vào cuối tháng 01 năm 2008. 

 

Theo linh mục Chân Tín, cuộc trao đổi giữa cha và ông Võ Viết Thanh 

xoay quanh mấy vấn đềrất “nóng” vào lúc đó. Nhƣ vấn đề về Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo; vấn đề của linh mục Nguyễn Văn Vàng; vụ Đức 

Tổng giám mục Nguyễn Văn Thuận về Sài Gòn; về  lá thƣ của 20 anh 

em giáo dân gửi Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình, và theo 

cha,“vì ông Thứ trƣởng muốn nhắn anh em qua tôi, nên tôi xin viết tóm 

tắt nội dung cuộc gặp đó, để các anh em ấy nắm vấn đề.” 

 

Nội dung cuộc gặp gỡ này đã đƣợc truyền bá rộng rãi ngay sau đó trong 

các thành phần dân chúng vùng Sài Gòn và lân cận. Sau này đƣợc in lại 

trong cuốn sách của cha Chân Tín, có tựa đề: “NÓI CHO CON 

NGƢỜI” (1975-2001). Dƣới đây, chúng tôi dùng bản in trên Thƣ Nhà, 

Broadway, NSM-Australia. 

 

Theo giấy mời của công an thành phố (Hồ Chí Minh) để trao đổi “về 

hoạt động tôn giáo trong thời gian qua”, ngày 6-11-1989, linh mục 

Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài Gòn, lên Sở công an thành phố. 

Khi vào phòng khách, linh mục đã thấy có mặt ông Võ Viết Thanh (Thứ 

trƣởng Bộ Nội vụ), ông Trần Cƣờng (Phó giám đốc công an thành phố), 

ông Nguyễn Chí Dũng (một cán bộ công an) và ngƣời đón cha Chân 

Tín từ ngoài cổng vào là ông Nguyễn Chí Thành. 
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-Thứ trƣởng Nội vụ: Tôi rất mong gặp anh để trao đổi một vài vấn đề. 

Chắc anh cũng biết tình hình đất nƣớc ta còn nhiều khó khăn. Địch vẫn 

con lăm le dùng vũ khí để xâm chiếm nƣớc ta (đến đây ông cho xem 

một số ảnh chụp). Họ bao vây kinh tế nƣớc ta. Về quân sự, phe Xã hội 

chủ nghĩa mạnh hơn Đế quốc. Nhƣng trên phƣơng diện kinh tế, ta còn 

yếu. Địch còn lợi dụng đoàn thể này, đoàn thể nọ để gài ngƣời gây chia 

rẽ. Mỹ đã đạt ý nguyện ở Hungary, ở Ba Lan. Tình hình này đòi hỏi sự 

đoàn kết trong nhân dân. Vì thế, tôi lƣu ý anh và các bạn của anh đừng 

chia rẽ trong nội bộ Giáo hội Công giáo. Qua những đả kích của anh và 

các bạn anh đối với cá nhân này cá nhân kia, đối với Ủy ban Đoàn kết, 

các anh gây hoang mang chia rẽ. Địch lợi dụng những sự đả kích đó để 

làm hại ta. Tôi lƣu ý anh và các bạn anh cần chấm dứt sự chia rẽ nội bộ 

Giáo hội. Đó là vài điều tôi nói với anh. (Đoạn trên tôi chỉ tóm tắt, vì 

ông Thứ trƣởng nói rất dài, tôi không nhớ hết). 

 

-Chân Tín: Trƣớc hết, xin cám ơn anh đã tiếp tôi cách cởi mở thân tình 

và đã nói thẳng những điều anh thấy cần phài nói. Trái lại, tôi rất thích 

đƣợc trực tiếp trao đổi với anh để nghe những điều Nhà nƣớc muốn nói 

thẳng với tôi. Tôi vẫn thích vậy. Trƣớc hết, tôi xin nhất trí với anh về sự 

thù địch của Mỹ đối với ta cũng nhƣ về sự cần thiết phải đoàn kết. 

Nhƣng phải là sự đoàn kết thực sự dựa trên lòng dân, chứ không phải 

trên một tổ chức gọi là Ủy ban Đoàn kết mà không đoàn kết tí nào vì 

chỉ biết dùng sự hù dọa để gọi là vận động xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Đây là sự đoàn kết giả tạo, chỉ gây chia rẽ trong giới Công giáo (và nghi 

kỵ đối với Nhà nƣớc). 

Các anh biết tôi từ trƣớc chủ trƣơng cuộc đối thoại trực tiếp giữa Nhà 

thờ và Nhà nƣớc, không qua thứ trung gian nịnh thần, để cùng nhau xây 

dựng Đất nƣớc. Trung gian nịnh thần chỉ làm méo mó lời nói của bên 

này bên kia. Nếu Nhà nƣớc đối thoại trực tiếp với Giáo hội, thì công 

việc sẽ có hiệu quả lớn cho cuộc xây dựng. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Chính quyền ta không chấp nhận một Giáo hội nhƣ 

một quốc gia trong một quốc gia, nên không có vấn đề Giáo hội ngang 
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hàng với Nhà nƣớc. Tình hình ở Việt Nam không thể là tình hình ở Ba 

Lan đƣợc. 

 

-Chân Tín: Nếu anh có những ngƣời con đã trƣởng thành, anh vẫn đối 

thoại thẳng với nó. Không lẽ anh dùng bọn tôi tớ để áp đặt điều này 

điều nọ trên chúng. Tôi nghĩ đơn giản nhƣ thế, chứ không đặt vấn đề 

Nhà thờ với Nhà nƣớc ngang nhau gì cả. 

Anh nói chúng tôi chia rẽ Giáo hội, với những lá thƣ về Ủy ban Đoàn 

kết. Chia rẽ đã có từ ngày có Ủy ban Đoàn kết, chứ không phải bây giờ 

vì lời lẽ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ làm công việc mổ xẻ một mụt nhọt 

để cộng đồng công giáo đoàn kết thực sự xây dựng đất nƣớc. Anh nói 

địch lợi dụng những lá thƣ ấy. Tôi xin thƣa với anh rằng lời nói nào 

cũng có thể bị địch lợi dụng. Hồi ông Nguyễn Văn Linh viết “Những 

việc cần làm ngay” với tinh thần cởi mở hơn thì báo chí nƣớc ngoài đã 

lợi dụng. Rồi mới đây khi ông Nguyễn Văn Linh nói thế nào đó, BBC 

lại bảo ông Nguyễn Văn Linh trở lui 45 năm về trƣớc. Những lời nói 

của ông Gorbatchev cũng có ngƣời lợi dụng. Vậy lời nói của chúng tôi 

có bị lợi dụng là chuyện thƣờng. Nƣớc Việt Nam hôm nay có hàng triệu 

máy radio, hàng ngàn Việt kiều đi lại, thì làm thế nào bƣng bít đƣợc. 

Điều quan trọng không phải là chuyện chỉ trích nọ kia làm hại đất nƣớc, 

mà chính những sai trái có thực mới đáng sợ. Nếu ta làm hay thì không 

việc gì phải sợ địch lợi dụng bài báo nọ bài báo kia. Ngay hôm nay, 

cuốn Ly thân của Trần Mạnh Hảo và cuốn Những thiên đƣờng mù của 

Dƣơng Thu Hƣơng (hay các báo Văn Nghệ, Tuổi Trẻ, Sông Hƣơng, 

Truyền Thống và tối qua 5.11, đài BBC nói đến cuộc phỏng vấn tƣớng 

Trần Văn Trà) cũng chỉ nói lên những tệ nạn xã hội hôm nay, và báo chí 

ở ngoài cũng đã trích dẫn. Chính những tệ nạn đó mới đáng ta quan 

tâm. Nói lên đƣợc cũng là làm lợi về lâu về dài cho Đất nƣớc. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Anh chỉ trích Nhà nƣớc, chỉ trích Ủy ban Đoàn 

kết, mà anh không nói gì về Dòng Chúa Cứu Thế của anh. Từ ngày giải 

phóng đến nay, các anh đã làm gì để xây dựng Đất nƣớc hay đã làm 

hại! 
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-Chân Tín: Dòng Chúa Cứu Thế hoạt động khắp nơi để đào tạo những 

con ngƣời giáo dân biết sống cho đức tin, cho con ngƣời, đào tạo lƣơng 

tâm biết giữ công bằng, không bóc lột, không tham nhũng, có công tâm, 

không làm dối. Anh thấy Dòng chúng tôi có phá hoại gì không? 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Vụ ông Vàng, vụ báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở 

bên Mỹ của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. 

 

-Chân Tín: Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam quốc nội không dính dáng gì 

với Dòng Chúa Cứu Thế hải ngoại. Đây là một Tỉnh Dòng mới do 

Trung ƣơng Roma thiết lập. Còn ông Vàng là vụ cá nhân, anh em chúng 

tôi không dính dáng gì. Ông ấy chống Cộng một mình, và tách biệt mọi 

tu viện. Anh em trong Dòng vẫn bất bình với sự việc đó. Nên phân biệt 

cá nhân và tập thể. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Các anh có trách nhiệm về vụ ông Vàng, vì các 

anh lãnh đạo. 

 

-Chân Tín: Tôi nghĩ rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm việc ông 

Vàng chống Cộng âm thầm một mình cũng nhƣ Trung ƣơng Đảng 

không chịu trách nhiệm việc ông Hoàng Văn Hoan âm thầm chuồn sang 

Trung Quốc. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Anh không đƣợc so sánh Dòng của anh với Trung 

ƣơng Đảng. 

 

-Chân Tín: Tôi không so sánh, nhƣng tôi thấy cái gì tƣơng tợ. Trở lại vụ 

ông Vàng, tôi thấy ông ấy chống Cộng cách đó là ngu. (Tôi có ý nói 

chống bằng bạo lực, khi mà cả triệu quân của chế độ cũ đã không làm gì 

đƣợc). 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Vậy thế nào là chống Cộng cách thông minh? 
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-Chân Tín: Chống Cộng theo kiểu mấy ông “Công giáo yêu nƣớc” là 

thông minh. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Anh cho họ là những ngƣời chống Cộng? 

 

-Chân Tín: Khi họ vừa nịnh bợ cấp trên, vừa gây bất bình chia rẽ trong 

Giáo hội, chính họ làm suy yếu chế độ xã hội chủ nghĩa. Đó là chống 

Cộng tinh vi. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Tôi thấy anh mâu thuẫn. 

 

-Chân Tín: Tôi không mâu thuẫn. Chỉ sự kiện bên ngoài mâu thuẫn. Có 

ngƣời gán cho mình hai chữ “yêu nƣớc” nhƣng lại không yêu nƣớc thực 

hay chỉ yêu vị nọ vị kia về phía Nhà nƣớc. Họ không nghĩ đến Nhân 

dân. Nhà nƣớc không đồng nhất với Nhân dân. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Anh không đƣợc nói Nhà nƣớc không đại diện 

nhân dân. 

 

-Chân Tín: Tôi không nói thế. Tôi chỉ nói Nhà nƣớc không phải là 

Nhân dân. Vả lại đại diện nhân dân là Quốc hội, Nhà nƣớc quản lý – 

Nhân dân làm chủ. Và đôi khi quyền lợi của một số ngƣời Nhà nƣớc đi 

ngƣợc lại với quyền lợi của Nhân dân.Trong phần trình bày lúc đầu, anh 

cũng có nói về việc lập hội phải có phép của Nhà nƣớc. Có lẽ ý anh nói 

về số giáo dân đã ký thƣ gửi Đức Tổng giám mục và thƣ gửi Hội đồng 

Giám mục, nhƣng chúng tôi chẳng có hội hè gì cả. Anh em có dịp gặp 

gỡ nhau, thấy có nhu cầu đệ lên Đức Tổng giám mục và Hội đồng Giám 

mục một vài ƣu tƣ về chuyện nội bộ Giáo hội thì trao đổi ý kiến thêm 

và viết thƣ cùng ký. Chỉ có vậy thôi. Chẳng có vấn đề lập hội gì hết. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Còn vấn đề ông Thuận, anh biết ông ấy nhƣ thế 

nào không? 
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-Chân Tín: Đức cha Thuận là cháu ông Ngô Đình Diệm. Trƣớc năm 

1975, ngài là giám mục Nha Trang. Ngoài ra, ngài đƣợc đặt làm công 

tác giúp những nạn nhân chiến tranh có nơi ăn chốn ở. Tôi chỉ biết vậy 

thôi. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Nhà nƣớc có lý do để không cho ông ấy về đây. 

 

-Chân Tín: Cho hay không đó là việc Nhà nƣớc (về mặt đời). Riêng 

Đức cha Bình (và về mặt đạo), giáo dân chỉ muốn ngài cứ xin phép Nhà 

nƣớc cho Đức cha Thuận về đây, vì là Giám mục phó, đƣợc Tòa thánh 

Vatican đặt từ trƣớc. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Vatican không có quyền gì trên đất nƣớc này cả. 

 

-Chân Tín: (không nghĩ rằng ông Thứ trƣởng có ý nói Giáo hội Công 

giáo ở Việt Nam phải tự trị nhƣ bên Trung Quốc). Đã hẳn phải có sự 

trao đổi giữa Tòa thánh Vatican và Nhà nƣớc. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Anh muốn ông Thuận về đây phải không? 

 

-Chân Tín: Điều mà tôi và các bạn tôi muốn là Đức cha Bình làm nghĩa 

vụ phần đạo là xin phép Nhà nƣớc hợp thức hóa. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Còn Ủy ban Đoàn kết, chỉ Nhà nƣớc mới có quyền 

giải tán, còn không ai có quyền cả. 

 

-Chân Tín: Nhất trí thôi. Nhƣng ngƣời dân có quyền có ý kiến và khi 

thấy tổ chức cũng mang danh “Công giáo” ấy không đem lại đoàn kết 

để xây dựng Đất nƣớc, ngƣời công dân Công giáo có quyền đề nghị 

Nhà nƣớc giải tán. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Tôi thấy anh có một tham vọng lớn. 
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-Chân Tín: Anh cho tôi biết tôi có tham vọng lớn nào?! Tôi chỉ có một 

tham vọng là nhân dân ấm no hạnh phúc. Nhà nƣớc cũng nhƣ Giáo hội 

đều phải phục vụ con ngƣời. Trƣớc kia, tôi chống chế độ cũ cũng vì 

nhân dân. Nay nếu vì nhân dân, mà tôi có phải đi tù tôi cũng sẵn sàng. 

Tôi chắc rằng tham vọng phục vụ nhân dân là mẫu số chung của những 

ai yêu nƣớc. 

 

-Thứ trƣởng Nội vụ: Tôi lƣu ý anh và các bạn của anh phải chấm dứt 

những lá thƣ gây hoang mang trong Giáo hội, có hại đến an ninh trật tự 

công cộng. Thôi ta chấm dứt ở đây.(Hết trích)  

 

Lời nói cuối của ông Võ Viết Thanh với linh mục Chân Tín trên đây là 

một lời nói “vớt” của một ông quan nhà nƣớc Cộng sản, để tỏ ra mình 

có uy quyền, nhƣng lại luôn luôn bị dồn vào thế đuối lý. Do đó, ông Võ 

Viết Thanh chỉ biết chống đỡ bằng cách xoay chuyển câu chuyện. 

Nhƣng xoay chuyển thế nào thì linh mục Chân Tín vẫn không để mình 

bị “bí”. 

 

 

 
Về Cuốn Sách  

Kinh Thánh Bằng Hình Do UBĐKCG Xuất Bản  

Không Có Chuẩn Ấn 
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Thủ Bút của ông Nguyễn Văn Hóa gởi báo Công Giáo và Dân Tộc 

 

 

Việc một số các linh mục Sài Gòn không chấp hành lệnh cấm của Tòa 

thánh tham gia vào các hoạt động chính trị, lại còn ngụy biện về quyết 

định “dấn thân” của mình đối với chế độ Cộng sản. Đây là bƣớc đầu. 

Có bƣớc đầu thì phải có bƣớc thứ hai. 

 

Có một sự việc cho thấy, ở bƣớc thứ hai, mấy linh mục trong Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đã phá bỏ hay 

bất tuân phục luật lệ của Giáo hội, trong việc ấn hành sách có nội dung 

thuần túy về đạo, loại sách này buộc phải có “Imprimatur” hay là 

“chuẩn ấn”. Tác giả hay tập thể nào không theo, tức là tự coi mình đứng 

bên ngoài Giáo hội. 
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Đây là trƣờng hợp cuốn “Kinh thánh bằng hình”, do Ủy ban Đoàn kết 

Công giáo Thành phố Hồ Chí Minh xuất bản năm 1991, không có 

Imprimatut (chuẩn ấn). 

 

Một ngày nọ, chúng tôi nhận đƣợc một lá thƣ của ông Nguyễn Văn 

Hóa, giáo xứ Bình Thới, quận 11 Sài Gòn, ông Hóa phụ trách Ca đoàn 

của giáo xứ này trong rất nhiều năm, trƣớc và sau ngày ông phải vào tù 

“cải tạo”, vì ông là một Sĩ quan QLVNCH. Ông Hóa cho biết, việc làm 

của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp.HCM không thể nào chấp nhận 

đƣợc, nên đã “chẳng đặng đừng” viết một lá thƣ gửi cho Ban biên tập 

Tuần báo Công giáo và Dân tộc, cơ quan ngôn luận của Ủy ban này. 

Thƣ của ông Nguyễn Văn Hóa đề ngày 06 tháng 02 nắm 1992. Mấy 

ngày sau đó, ông nhận đƣợc thƣ trả lời (viết tay) của Tòa soạn báo 

Công giáo và Dân tộc đề ngày 10-2-1992, ngƣời viết thƣ gửi ông 

Nguyễn Văn Hóa ký tên là Lê Văn Danh, phụ trách phát hành của tòa 

soạn báo. 

Cả hai thƣ này, đều là bản chính, viết tay, ông Hóa đã trao gửi chúng tôi 

trƣớc ngày ông đi Hoa kỳ theo diện H.O (Bản photo đính kèm). 

 

Trƣớc hết xin nói đến lá thƣ của ông bạn Nguyễn Văn Hóa. Mở đầu, 

ông Hóa khen hình thức đẹp, hình ảnh phong phú, nội dung diễn tả 

đƣợc trọn vẹn giáo lý Kitô…, cuốn sách đƣợc tóm lƣợc tinh gọn và hình 

ảnh minh họa, nên hấp dẫn đƣợc mọi ngƣời…Có thể nói đây là một 

cuốn sách rất tốt đối với mọi gia đình Công giáo… 

Nhƣng khi đọc cuốn “Kinh Thánh bằng hình”, chúng tôi lại cảm thấy có 

phần hơi…e ngại và không khỏi thắc mắc, vì:  

1) Là một giáo dân Kitô bình thƣờng, ai cũng đƣợc học hỏi, trau 

giồi về tín lý, kinh sách ngay từ hồi còn nhỏ qua các lớp giáo lý, các 

buổi kinh lễ v.v…và cũng đã đƣợc đọc các loại sách kinh, bổn, truyện 

thánh, các sách về tâm linh, huấn đức,,,và ai cũng đều biết theo luật 

phụng vụ, các sách này phải đƣợc Imprimatur (nay ta gọi là Chuẩn Ấn) 

của cấp Giám mục đang coi sóc giáo phận, hay một linh mục đƣợc ủy 
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quyền (Cha Chính địa phận hay Tổng đại diện) ghi rõ ngày, tháng, năm 

cho phép, nơi, tên thánh, tên họ và cấp chức của vị cho phép…nghĩa là 

đã đƣợc giáo quyền thông qua và cho sử dụng (đã đƣợc đọc, nghiên cứu 

để tránh những lệch lạc về đức tin, giáo lý nếu có, những sai lạc cơ bản 

v.v…). Có những trƣờng hợp “cho phép sử dụng để thí nghiệm” hay 

“đƣợc phép dùng trong nhà thờ” hoặc “chỉ dùng ngoài thánh đƣờng” 

cũng phải ghi rõ, kể cả thời hạn sử dụng cho phép…Tại các gia đình 

Công giáo hiện nay, đa số vẫn còn lƣu giữ và sử dụng các loại sách 

kinh, bổn, hạnh Thánh, Phúc âm (nhất là Phúc âm) và sách giúp tâm 

linh (in trƣớc 30-4-1975), tất cả đều đƣợc in rõ phần Imprimatur, và ai 

cũng rất yên lòng khi sử dụng và nhất là để cho con em mình học hỏi. 

Chúng tôi thiết nghĩ, phải chăng việc “Chuẩn ấn” hiện nay đã đƣợc “du 

di” hoặc “Bỏ”, theo luật mới chăng? 

2) Thời gian gần đây, tại các nơi bán ảnh tƣợng Công giáo có để 

bán một số sách đạo (đa số là của các giáo phận khác), đều thấy có in 

phần “Chuẩn ấn”. Cụ thể một cuốn sách nhạc nhan đề “Ca mừng thánh 

Tử đạo Việt Nam” của tác giả Phạm Liên Hùng, in ấn rõ, giấy tốt, nơi 

bìa 3, chúng tôi đọc thấy phần trên, cụm chữ: “Chuẩn ấn, Xuân Lộc 

ngày 15/11/1988-Phaolô-Maria Nguyễn Minh Nhật, Giám mục Giáo 

phận Xuân Lộc”- và phần dƣới: “Sở Văn hóa Thông tinĐồng Nai, đã 

xem và đồng ý cho sử dụng tập nhạc này” với ngày, tháng, chữ ký của 

ông Nguyễn Dân…Chúng tôi thấy thật là “Tốt Đời Đẹp Đạo” biết bao! 

Có thể nào Giáo phận thành phố ta không cần chuẩn ấn? 

3) Trở lại cuốn “Kinh Thánh bằng hình”, tầm quan trọng lớn hơn 

nhiều, hơn nữa, “phần chính yếu không phải là những bức hình, mà là 

lời ở dƣới mỗi hình” nhƣ trong “Lời giới thiệu” đã nêu rõ (trang 4 dòng 

14-15), thế mà, lại chỉ có phép xuất bản của chính quyền, không có 

chuẩn ấn của giáo quyền? Chúng tôi tự hỏi nội dung của cuốn sách có 

chỗ nào chƣa đúng với tín lý Công giáo không? Hay đối với các ấn 

phẩm xuất bản do Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nƣớc phát ra, thì 

đƣợc coi nhƣ “đã chuẩn ấn” hay đƣợc “tự chuẩn ấn”? 

Chúng ta vẫn thƣờng tuyên xƣng : “Tôi tin có một Hội thánh duy nhất, 

thánh thiện, công giáo và tông truyền…” thiết nghĩ, việc xin chuẩn ấn 
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một ấn phẩm liên quan đến đạo, phải chăng là một dấu chỉ của sự tuân 

phục? 

Rất mong đƣợc quí báo soi sáng để chúng tôi hiểu rõ và an tâm hơn. 

Thành thật chúc quí báo luôn thăng tiến trên đƣờng phục vụ. 

Nguyễn Văn Hóa 

(Xứ Bình Thới, Q.11) 

 

Chúng tôi nghĩ rằng, ba điều ông bạn Nguyễn Văn Hóa nêu ra trong lá 

thƣ trên đây, là chung cho những ai quan tâm tới sự hiệp nhất trong 

Giáo hội, đặc biệt là vấn đề sách báo, có tầm ảnh hƣởng rất lớn, lợi hay 

hại. Vì vậy, nếu việc in và phát hành một cuốn Kinh thánh bằng hình 

với hình ảnh đẹp, nội dung phong phú mà cơ quan thực hiện, ở đây là 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo, tin chắc rằng nó sẽ đƣợc ngƣời giáo dân 

đón nhận mà không lƣu ý tới phần chuẩn ấn. Nếu đƣợc vậy, họ sẽ “làm 

tới”. Và sẽ công bố trên mặt báo hẳn hoi, đƣờng hoàng, minh bạch lá 

thƣ của ông Nguyễn Văn Hóa và câu trả lời của tòa soạn. Thế nhƣng, 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo, cách riêng là vị chủ bút tờ Công giáo và 

Dân tộc, đều là những linh mục trí thức, có uy tín trƣớc đây trong giáo 

hội cũng nhƣ riêng trong dòng tu của họ, đã hiểu đƣợc một điều: sách 

không có chuẩn ấn thì vừa đụng tới thẩm quyền của giáo hội trong việc 

in ấn các tài liệu về đạo, vừa đụng tới giáo hữu, một thành phần đông 

đảo. Họ mà tẩy chay thì sách in ra bán cho ai. Vì vậy mà họ ngừng lại, 

chỉ trả lời riêng cho ngƣời viết thƣ tra vấn họ về cái khoản chuẩn ấn. 

 

Với ba vấn đề đƣợc ông Nguyễn Văn Hóa đƣa ra, rõ ràng tác giá lá thƣ 

đã đẩy cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo và tờ Công giáo và Dân tộc vào 

thế kẹt, bộc lộ ngay trong thƣ trả lời. Lãnh đạo tờ báo là linh mục 

Vƣơng Đình Bích và linh mục Trƣơng Bá Cần, không trả lời trên báo 

tức là không dám công khai về việc làm bất tuân phục của mình. Mặt 

khác, vấn đề này còn liên quan đến Tòa Tổng giám mục thành phố Hồ 

Chí Minh, hoặc nhìn rộng hơn là Hội đồng Giám mục Việt Nam: làm 

sao mà có thể làm ngơ trƣớc việc một cuốn Kinh thánh bằng hình 

không có chuẩn ấn của giáo quyền mà chỉ có phép của chính quyền, 



305 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

cũng đƣợc xuất bản?! Đó là bƣớc đầu để “xóa bỏ” quyền bính của giáo 

hội. Một cuốn sách nhƣ cuốn Kinh thánh bằng hình, đƣợc Nhà nƣớc 

cho phép xuất bản, là một điều quý rồi, sự ra đời của nó là một điều tốt? 

Tuy nhiên, việc Tòa Tổng giám mục giáo phận Thành phố Hồ Chí 

Minh, ký cho một cái phép in ấn một tác phẩm về đạo, đâu có gì khó 

khăn. Bên cạnh Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình lúc bấy giờ chỉ toàn 

là ngƣời của Ủy ban Đoàn kết Công giáo, nhƣ thế lại càng dễ và nhanh 

chóng để có chuẩn ấn. Nói cách khác, chính vì có Huỳnh Công Minh ở 

vị trí Tổng đại diện, mà mấy vị này coi thƣờng cái “chuẩn ấn”.Nhƣng 

có một nghi vấn là: sau khi cuốn Kinh thánh bằng hình đƣợc bày bán 

công khai mà Tòa TGM Sài Gòn không một lời nói. Các ngài không 

biết sao? Và không một linh mục nào dám lên tiếng! Ai cũng sợ nhóm 

linh mục, giáo dân “bao quanh” đức Tổng Phaolô  Bình?!Cho nên, 

trong tình hình chung quanh Tòa Tổng giám mục Sài Gòn nhƣ thế, lá 

thƣ của ông bạn Nguyễn Văn Hóa trên đây đƣợc coi là một chứng từrất 

quý. 

 

Bởi vì, chẳng phải chỉ có cuốn Kinh thánh bằng hình do Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo xuất bản mới không có chuẩn ấn, song đây chỉ là một 

trong rất nhiềuloại sách khác có nội dung về đạo đƣợc Ủy ban này xuất 

bản dƣới dạng ronéo, đã không hề có chuẩn ấn. Chẳng hạn có mấy cuốn 

“Thần học giải phóng”mà ngƣời viết đã nói đến ở những trang trƣớc 

đây. Có lẽ, chỉ có cuốn Kinh thánh bằng hình mà ông bạn Nguyễn Văn 

Hóa nói đến mới ra đời dƣớidạng offset. Có lẽ nào, đây là một ván bài 

thử, một quả bóng thăm dò, xem Tòa Tổng giám mục Sài Gòn và dƣ 

luận trong cộng đồng giáo dân Công giáo Việt Nam phản ứng ra sao đối 

với cuốn Kinh thánh bằng hình không có chuẩn ấn?  
 

Về lá thƣ của tờ Công giáo và Dân tộc gửi ông Nguyễn Văn Hóa, chƣa 

đầy mƣời hàng chữ, song nó cũng đã chứa đựng đủ những điều cần thiết 

về quan điểm và lập trƣờng của tờ báo này trong vấn đề in ấn một cuốn 

sách đạo. Lá thƣ tự nó phê phán việc làm của họ, tự nó tạo ra một vài 

thắc mắc khác. Ấy là, tại sao ở các giáo phận khác, một tập nhạc về đạo 
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có đủ cả phép đạo lẫn phép đời, còn ở giáo phận Thành phố HCM thì 

không có phép cho cuốn sách ấy? Rõ ràng, đây là một hành động quá 

đáng đối với Tổng giám mục Bình và toàn bộ các Linh mục giúp việc 

ngài. 

 

Sau đây là nội dung lá thƣ của tờ Công giáo và Dân tộc gửi ông Nguyễn 

Văn Hóa, ngày 10-2-92: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Thủ bút của ông 

Lê Văn Danh gửi 

ông Nguyễn Văn 

Hóa 

 

 

 

Kính Ông. 

Tòa soạn đã nhận đƣợc thƣ của ông. Xin cảm ơn ông về lời khen của 

ông dành cho cuốn Kinh thánh bằng hình. Với lời khen của ông và công 

việc của chúng tôi làm, thiết tƣởng vấn đề có Imprimatur của Giáo 

quyền chắc không cần lắm. Ở đây chúng tôi không ngại xin Imprimatur 

của Giáo quyền vì Đức Tổng  rất ủng hộ, khen ngợi việc chúng tôi làm, 
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chỉ rất ngại có Imprimatur của Giáo quyền rồi đến Chính quyền cho 

phép nó thêm rắc rối, mất thời gian thôi. 

Xin cám ơn ông và kính chúc ông năm mới sức khỏe. 

                                                                                         (Đã ký) 

                                                                                       Lê Văn Danh 

 

 

 
Những Lá Thƣ Báo Hiệu Sự Cáo Chung Của Ủy Ban Đoàn Kết Công 

GiáoTP. Hồ Chí Minh? 

 

Chúng tôi nhận đƣợc tờ báo Tin Nhà từ một thân hữu chẳng có “dây mơ 

rễ má” gì với báo chí hay với văn thơ. Tôi coi đây là cái may mắn của 

mình, vì tờ báo Tin Nhà có địa chỉ ở bên Pháp, số báo tôi vừa đƣợc tặng 

lại có một chủ đề về cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố Hồ Chí 

Minh chung quanh vấn đề “Nhóm Nghiên cứu Thần học” và chuyện 

tiền bạc xảy ra trong nội bộ không minh bạch. Sự việc này dẫn đến mâu 

thuẫn và hình nhƣ mấy linh mục trong Ủy ban không giải quyết đƣợc 

với nhau, nên nó đã “xì” ra ngoài, thiên hạ đƣợc dịp chê cƣời “mấy ông 

linh mục Công giáo”, còn giáo dân thì chỉ “lắc đầu” thôi. Sự việc hẳn là 

quan trọng nên mới ra nông nỗi đƣa nhau lên mặt báo chỉ trích nhau.  

 

Trƣớc hết là linh mục Vƣơng Đình Bích, viết “Thƣ riêng” gửi: Lãnh 

đạo Dân vận, Mặt trận và Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 

25-12-1997. 

 

Linh mục Phan Khắc Từ cũng có thƣ trả lời cha Vƣơng Đình Bích, 

ngày 31-1-1998 

Và một “Giải trình về vấn đề tài chánh của Ủy ban Đoàn kết Công giáo 

Thành phố HCM, ngày 26-1-1998. 

 

Ngoài ra còn hai thƣ của ông Nguyễn Đình Đầu, Phó Chủ tịch 

UBĐKCG Tp. HCM,Thƣ thứ nhất ngày 6.9.1992: 
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Kính gửi  

-Linh mục Trƣơng Bá Cần,  

Tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc 

 

Đồng kính gửi 

-Linh mục Huỳnh Công Minh, 

cha chính địa phận 

nguyên tổng biên tập báo Công giào và Dân tộc 

nguyên đại biểu Quốc hội 

nguyên phó chủ tịch UBĐKCGYNVN 

 

-Linh mụcVƣơng Đình Bích, 

chủ tịch UBĐKCG Tp.HCM 

nguyên tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc 

 

Linh mục Phan Khắc Từ, 

đại biểu Quốc hội 

phó chủ tịch kiêm tổng thƣ ký UBĐKCGVN 

phó chủ tịch thƣờng trực UBĐKCG Tp.HCM 

 

Thƣ này liên quan đến một bài báo của ông viết về Đức Tổng giám mục 

Nguyễn Văn Bình để đăng trên tờ Công giáo và Dân tộc mà cha Trƣơng 

Bá Cần lúc ấy là Tổng biên tập của báo. Theo ông Đầu, cha Cần “đã cắt 

xénvà sửa chữa cho bài của tôi sai hẳn với quan điểm phát triển và quan 

điểm lịch sử. Cha làm cho bài đó gây thêm chia rẽ” Rồi ông bảo: “ý đồ 

của cha: không đoàn kết!” 

Lời cuối thƣ, ông Đầu viết:“tôi yêu cầu vào số 874 cha cho đăng Lời 

cáo lỗi với Đức Tổng giám mục và độc giả  và cho in nguyên văn bài 

của tôi”.(Tin Nhà số 32 – Mars 1998 tr.25 cột 1) 

 

Thƣ trả lời ông Nguyễn Đình Đầu của cha Trƣơng Bá Cần, ngày 7-9-

1992, cha đã phủ nhận những cáo buộc của ông Nguyễn Đình Đầu: bài 
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giao cho Tòa soạn quá cận ngày lên khuôn…nên không kịp đƣa cho tác 

giả coi lại. Rồi cha Cần viết: “Từ những gì chúng tôi cắt xén, và từ việc 

sửa chữa một chi tiết, chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi không hềxuyên tạc 

nhƣ anh nói trong thƣ.” 

Còn việc xin lỗi Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình và đăng lại nguyên 

văn bài của mình nhƣ ông Nguyễn Đình Đầu yêu cầu, thì cha Cần viết: 

“chúng tôi thấy không có gì xúc phạm tới Đức Tổng giám mục để phải 

xin lỗi ngài cũng nhƣ độc giả…Và do đó, rất tiếc chúng tôi không thể 

cho đăng lại nguyên văn bài viết của anh trên tờ tuần báo vốn rất hạn 

hẹp về số trang của chúng tôi. Mong anh thông cảm.”(Tin Nhà số 32 – 

Mars 1998 tr.26 cột 2) 

 

Hai ngày sau, tức ngày 9.9.1992, ông Nguyễn Đình Đầu viết lá thƣ thứ 

hai gửi “Tứ trụ”. 

 

Kính gửi 4 cha: 

-Huỳnh Công Minh, tổng đại diện 

-Vƣơng Đình Bích, chủ tịch UBĐKCG Tp.HCM 

-Phan Khắc Từ, phó chủ tịch thƣờng trực UBĐKCG Tp.HCM 

-Trƣơng Bá Cần, tổng biên tập báo Công giáo và Dân tộc 

 

Ông Nguyễn Đình Đầu không hài lòng thƣ trả lời của cha Trƣơng Bá 

Cần, nên trong thƣ này, ông lôi hết chƣ vị quan chức của cái UBĐKCG 

Tp.HCM vào cuộc. Ông yêu cầu lần nữa: “đăng lại nguyên văn bài viết 

của tôi. Nếu “tờ tuần báo vốn rất hạn hẹp về số trang” thì đăng vào 

nhiều kỳ liên tiếp kể từ số 874”. 

“Xin bốn cha vui lòng hợp đồng giải quyết yêu cầu của tôi, không vì 

riêng cho bản thân tôi cho bằng vì sự nghiệp đoàn kết chung cho Giáo 

hội và Dân tộc”. (Trích từ: Tin Nhà số 32 – Mars 1998, tr.27 cột 1) 

 

Tờ báo Tin Nhà số 32 đã ghi trên đây,mỏng manh chỉ có 32 trang khổ 

giấy A4,thế mà đã chứa một nội dung cay đắng,làm nhức nhối nhiều 

ngƣời, ảnh hƣởng tiêu cực chẳng những trong giới Công giáo mà còn 
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ngoài công giáo, để lại di sản mà chắc chắn chẳng ai muốn nhắc đến đối 

với lịch sử Giáo hội Công giáo Việt Nam thời Cộng sản, hay gọi theo 

ngôn ngữ rất mê hoặc của các linh mục trong trƣờng hợp đang nói tới ở 

đây là “xã hội chủ nghĩa”. Đấy là bóng tối! 

 

Ngoài những lá thƣ của ông Nguyễn Đình Đầu và linh mục Trƣơng Bá 

Cần, vấn đề tƣởng là đơn giản, vì chỉ liên quan đến một bài báo bị Tòa 

soạn báo sửa chữa đôi chút hay bỏ bớt số trang theo quan điểm của tờ 

báo, nhƣng tác giả của nó là ông Nguyễn Đình Đầu lại có một cảm nhận 

khác về vị Tổng biên tập tờ báo. Ông cảm thấy bài của ông bị “lệch 

hƣớng”, nó “xấu” đi, không nhƣ nguyên bản nữa. Và theo ông, là do 

cha Cần, ngƣời tổng biên tập “có ý đồ: không đoàn kết”. 

Lạ thật! 

 

Đấy là dấu hiệu cảnh báo thứ nhất về sự rạn nứt trong Ủy ban Đoàn kết 

Công giáo thành phố Hồ Chi Minh, một đơn vị đáng giá nhất trong tất 

cả các đơn vị Ủy ban ở các tỉnh trên toàn quốc xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam. 

 

Việc thứ hai cũng đã xảy ra trong cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp 

Hồ Chí Minh mà tờ Tin Nhà trên đây đã ghi lại tất cả các lá thƣ, cái nào 

gửi cho chính quyền, cái nào gửi cho ngƣời trong cuộc. Lôi nhau ra ánh 

sáng, tố nhau nhƣ cảnh đời vốn đã nhức nhối, lôn mửa. Nay lại thấy nó 

xảy ra giữa các linh mục trụ cột của một tổ chức do chế độ dựng lên và 

bảo trợ. Vậy sự việc xảy ra do đâu? Có “bàn tay bẩn” nào nhúng vào 

không? 

 

-Quẳng nó đi đƣợc không? 

-Đi đâu? 

-Tất nhiên là đừng để nó ở trong đầu 

-Nghĩa là “vô tƣ” đi theo chủ nghĩa “mặc kệ nó!” 

-Đấy là cái “mạng nhện” do nhữngđại biểu của ác thần giăng ra kể từ 

khi “chủ nghĩa” vƣơn mình thành chó sói, để làm cho “nạn nhân” 



311 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

thƣờng trực sống trong “men say”, mất hết nhận thức. Những tay “văn 

nghệ”, sứ giả của ác thần, say sƣa tung hô cái chủ nghĩa “mặc kệ nó” 

nhƣ thể đó là “tuyệt phẩm” của mình để tồn tại trong xã hội, trong “đất 

nƣớc” của nó. 

-Nghĩa là sao? 

-Là không thể! 

-Vậy là khổ rồi! 

 

Biết là khổ nhƣng vẫn cứ phải nói. Đó là cái mệnh của những kẻ thuộc 

“nòi tình”. Nguyễn Ngọc Lan đã mở đầu cho “chuyện phải đến đã đến” 

của cái Ủy ban Đoàn kết Tp. HCM: 

 

“Từ năm 1990 Văn phòng Ủy ban Đoàn kếtTp.HCM do phó chủ tịch 

thƣờng trực Ủy ban, ông Phan Khắc Từ điều hành đã bày ra một cái 

chẳng mấy ai biết và gọi là “Nhóm nghiên cứu thần học” gồm 4,5 ông 

gì đó để thực hiện một “dự án thần học” đƣợc EMW tài trợ. Hay đúng 

hơn để đƣợc tài trợ mà thực hiện…Tài trợ cho dự án 1990-1993 là 

30.000 DM và cho 1994-1995 là 36.000 DM. Khoản trƣớc đã đƣợc cƣa 

đôi, ông Phan Khắc Từ giữ một nửa. Nhóm giữ một nửa. Khoản sau thì 

lại đã đƣợc chuyển cả qua tài khoản của Nhóm để Nhóm tự chi. Vì ông 

Việt kiều nào đó bên Đức vận động tiền tài trợ thân với mấy ông trong 

Nhóm hơn với ông Từ. Thế mới dễ sinh chuyện.(Tin Nhà số 32-Mars 

1998 tr.16 cột 1) 

 

Thế rồi 

Thƣ riêng của linh mục Vƣơng Đình Bích, ngày 25.12.1997 

 

Gửi Lãnh đạo Dân vận, Mặt trận  và Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

 

“Sáng ngày 23-12-1997 vừa qua, linh mục Phan Khắc Từ đã mời Ban 

Đặc trách họp tại 15 Tú Xƣơng, để trao đổi về việc giải quyết Nhóm 

nghiên cứu . Chắc linh mục Từ đã báo cáo lại với Lãnh đạo. 
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“Phần tôi, xin thƣa lại với Lãnh đạo Khối Dân vận là cuộc họp đã một 

lần nữa, cho thấy một sự khác biệt lớn giữa anh Từ, anh Cần và bản 

thân tôi, về sự thực của vấn đề liên quan đến 15 Tú Xƣơng, cần cùng 

nhau giải quyết, vì lợi ích chung của Phong trào, trong tình hình chiến 

lƣợc mới của cả đất nƣớc nói chung, của Tp.Hồ Chí Minh nói riêng. 

“Tôi đã thành khẩn nói rõ với hai anh Từ và Cần, là vấn đề thật của Tổ 

chức chúng ta, không phải là Nhóm nghiên cứu, mà là Nhóm bốn anh 

em chúng tôi. Minh-Cần-Từ-Bích đã đƣợc Lãnh đạo gây dựng và giao 

cho nhiệm vụ điều động Phong trào Công giáo Yêu nƣớc tại thành phố 

này. Đã đến lúc phải cùng nhau nhìn lại và giải quyết đến nơi đến chốn, 

vì Phong trào thì rất tốt, mà việc điều hành tổ chức với những cách làm 

kéo dài gây ra dƣ luận tiêu cực, hiểm nghèo, có cơ sở khách quan, làm 

mất uy tín của bộ phận nòng cốt đối với giới công giáo và cả với hàng 

giáo phẩm. Qua đó cũng làm cho Lãnh đạo mang tiếng. nhƣng hai anh 

Từ và Cần vẫn muốn tập trung vạch tội Nhóm nghiên cứu nhƣ là việc 

chính.” (Bđd tr.18 cột 1) 

 

Lá thƣ sau đó trình bày tiếp về những vấn đề nội bộ của 15 Tú Xƣơng là 

trụ sở chính của Ủy ban Đoàn kết Công giáo thành phố HCM, “về nhân 

sự  của Ủy ban và về phƣơng cách điều hành công việc của Văn phòng 

thƣờng trực Ủy ban cần đƣợc chấn chỉnh” . Lá thƣ làm rõ về Nhóm 

nghiên cứu, “không hề có một quyết đình thành lập nên quyết định dẹp 

bỏ nó là hoàn toàn giả tạo”. 

Nhƣng tại sao Nhóm vẫn cầm tiền tài trợ? Nhƣ vậy, Nhóm mặc nhiên 

“có thực”. 

 

Linh mục Vƣơng Đình Bích viết tiếp về việc này: 

“Theo tôi, nguyên do chính của cách làm đó là sự tùy tiện của Thƣờng 

trực ngay lúc đầu, nhận đƣợc tiền mà không cho vào quỹ do tài vụ quản 

lý, nhƣng tự mình xử dụng theo cách cá nhân, khiến thất thoát và gây 

phiền hà cho nhân viên thừa hành của mình. 

“Vì thế, ngay từ buổi trao đổi đầu tiên tại Văn phòng Mặt trận Tổ quốc 

Thành phố, tôi đã thƣa rõ: vì lợi ích thật của Phong trào, cần giải quyết 
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vấn đề tại gốc, để bảo vệ sự đoàn kết nội bộ. Cho dù có tìm ra đủ sai 

phạm của Nhóm nghiên cứu để cắt cổ họ, thì vẫn là một thất bại, không 

có lối ra cho Phong trào, theo yêu cầu khách quan, chính đáng của dƣ 

luận đối với thành phần nòng cốt của Tổ chức, đang có vấn đề nghiêm 

trọng không thể làm ngơ. Cách giải quyết vụ việc Nhóm nghiên cứu 

phải đƣợc đặt ra, theo yêu cầu bức xúc của việc chỉnh đốn bộ phận nòng 

cốt điều động Tổ chức là chính.” (Bđd tr 18 cột 2) 

 

Ngày 14-01-1998, linh mục Vƣơng Đình Bích viết thƣ thứ hai, trình 

bày với Thƣờng trực Ban Dân vận Thành ủy, Mặt trận Tổ quốc thành 

phố, Ban Tôn giáo thành phố và các Ủy viên Đoàn Chủ tịch 

UBĐKCG/Tp.Ông đã viết: “Vụ việc Nhóm nghiên cứu là một cơ hội tốt 

để tôi báo động với lãnh đạo Thành phố về tình hình nguy hiểm tại Văn 

phòng trụ sở Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố, từ nhiều năm nay 

đã để xảy ra những việc tiêu cực nghiêm trọng, gây tổn hại lớn cho uy 

tín tinh thần của chính tổ chức yêu nƣớc của giới công giáo thành phố. 

Việc dẹp bỏ Nhóm nghiên cứu của Văn phòng, qua quyết định hoàn 

toàn do cá nhân linh mục Phan Khắc Từ ký ngày 3.9.1997, chỉ là một 

biểu hiện lộ liễu của cách điều hành chuyên quyền vô nguyên tắc, đã 

kéo dài nhiều năm. Vụ việc Nhóm nghiên cứu chỉ là cái ngọn của vấn 

đề. Sai sót của họ phát xuất từ gốc là cung cách điều hành tự quyền, tùy 

tiện, của chính ngƣời thƣờng trực đứng đầu Văn phòng.” 

 

Thế nhƣng, lá thƣ sau đó có vẻ cay đắng và nhƣ trách cứ những “ngƣời 

chủ” của mình, Linh mục Vƣơng Đình Bích viết tiếp: 

 

“Vì lƣơng tâm trách nhiệm, hơn một lần, qua đƣờng văn thƣ, tôi đã thiết 

tha yêu cầu lãnh đạo nhận rõ tầm nghiêm trọng của vấn đề và can thiệp 

giải quyết vấn đề cho tận gốc, để đổi mới cho thật tổ chức Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo Thành phố. 

-Nhƣng từ đó đến nay, các yêu cầu bức xúc của tôi đã không nhận đƣợc 

một tín hiệu tích cực nào hồi âm. Trái lại những gì liên quan đến Đại 

hội III của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam cho tôi cảm tƣởng: 
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lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh không có một động tác thực sự nào 

vào Ủy ban Đoàn kết Thành phố trong hƣớng đổi mới. Trái lại, hai linh 

mục Cần và Từ tiếp tục có những cách làm cho thấy sự tự do tung 

hoành của họ, mà tôi không thể đồng tình”…. 

 

Cuối cùng, cái kết của lá thƣ là một bóng tối, không thì cũng báo hiệu 

sự u ám phủ xuống cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp.HCM. 

Linh mục Vƣơng Đình Bích viết: 

 

“Tất cả cho thấy rằng mọi sự sẽ vẫn y nhƣ cũ, trong cung cách điều 

hành các sinh hoạt của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố, vẫn tiếp 

tục lẫn lộn giữa Văn phòng với Ủy ban, theo nếp “ông chủ” một mình 

quyết định mọi sự, vô hiệu hóa tính tập thể và tính dân chủ của tổ chức, 

nhƣ thể lãnh đạo của Thành phố đồng tình nhƣ vậy. 

 

“Đối với lƣơng tâm của tôi, tiếp tục vai trò chủ tịch của Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo Thành phố trong tình hình nhƣ thế, là tai hại cho sự trong 

sáng của phong trào.  Nên với thƣ này, tôi xin thông báo với Thƣờng 

trực Ban Dân vận, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ban Tôn giáo 

Thành phố và các vị trong Đoàn chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo 

Thành phố, tôi xin thôi nhiệm vụ chủ tịch của Ủy ban. Vì sự liêm sỉ của 

tôi đối với phong trào của đồng bào công giáo thành phố, xin quí vị 

thông cảm cho tôi. 

 

Tp.HCM, ngày 14.01.1998 

 

Lá thƣ của linh mục Vƣơng Đình Bích còn nêu ra hai vấn đề nữa cũng 

thuộc nội bộ Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp.HCM, đó là số Đặc san 

Công giáo và Dân tộc số 37, chào mừng Đại hội III (1997). Linh mục 

Bích cho rằng số đặc san này “có vấn đề”. Một số nội dung đƣợc dàn 

dựng với những ngụ ý riêng. Thí dụ, một bài báo của cha viết cách nay 

(1998) hơn 13 năm, trong bối cảnh rất khác, đã đƣợc gài vào số đặc san, 

mà không hề hỏi ý cha trƣớc. Vấn đề nữa là bài tham luận do linh mục 
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Trƣơng Bá Cần soạn đọc trƣớc Đại hội III, gồm những giọng điệu của 

cá nhân, mà linh mục Bích không đồng tình cho là tham luận của Đoàn 

đại biểu thành phố, nhƣng rồi vẫn đƣợc giới thiệu nhƣ là tham luận của 

Đoàn đại biểu thành phố. 

 

Linh mục Phan Khắc Từ, trong thƣ trả lời linh mục Vƣơng Đình Bích, 

ghi ngày 31.01.1998, đã tóm gọn thành 6 điều mà linh mục Bích nêu ra 

trong hai thƣ gửi lãnh đạo Dân vận, Mặt trận và Ban Tôn giáo, tất cả 

đều thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Ông trả lời tất cả 6 điều. Nhƣ: 1/ 

những tiêu cực nghiêm trọng ở Văn phòng Ủy ban; 2/ về Nhóm nghiên 

cứu; 3/ về việc thay đổi nhân sự tại Văn phòng Ủy ban; 4/ về đặc san số 

37; 5/ về bài tham luận của đoàn đại biểu thành phố đọc trƣớc Đại hội 

III; 6/ về hội nghị tổng kết công tác năm 1997 và báo cáo kết quả Đại 

hội III. 

 

Chúng tôi ghi lại câu trả lời thứ hai về Nhóm nghiên cứu, vì có liên 

quan tới chính quyền thành phố, cũng nhƣ những trả lời của Phan Khắc 

Từ về lời tố cáo của cha Bích là ông Từ chuyên quyền vô nguyên tắc. 

Câu trả lời này còn cho thấy trong một nhóm nhỏ, (không thấy giới 

thiệu  những ngƣời này thuộc thành phần nào trong xã hội), do linh mục 

Từ mời vào, cũng biểu hiện những lề lối làm việc một cách tắc trách. 

 

Câu trả lời thứ hai, về Nhóm nghiên cứu, Lm Phan Khắc Từ viết: 

-Nhƣ Anh đã nhìn nhận, là một bộ phận của Văn phòng Ủy ban Đoàn 

kết Công giáo Thành phố, do tôi có sáng kiến thành lập, do tôi chủ động 

mời ngƣời tham gia. Nhƣng khi tôi phát hiện Nhóm nghiên cứu có dấu 

hiệu tiêu cực, chi tiêu tài chánh không rõ ràng, không có sách…nên tôi 

đã chủ động ký quyết định 67/UB ngày 03.09.1997 bãi bỏ Nhóm nghiên 

cứu để kịp thời bắt Nhóm nghiên cứu báo cáo thanh lý. Tôi làm tất cả 

những điều đó là trong chức năng và quyền hạn của tôi là phó chủ tịch 

thƣờng trực chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của Văn phòng.  Chứ 

không ai có thể nói là tôi “chuyên quyền vô nguyên tắc”. 
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Tuy nhiên, vì Nhóm nghiên cứu khiếu nại với Đoàn chủ tịch Ủy ban 

Đoàn kết Công giáo và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, nên Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc và Đoàn chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo 

Thành phố đề nghị “tạm ngƣng thi hành quyết định 67/UB ngày 

03.09.1997, để Nhóm nghiên cứu làm báo cáo và…nếu thẩm tra báo 

cáo mà có vi phạm nghiêm trọng thì thi hành, chứ không làm quyết định 

khác”. 

 

Ngày 30-11-1997, ông Nguyễn Nghị thay mặt Nhóm nghiên cứu đã gởi 

báo cáo tại văn phòng Ủy ban Đoàn kết Công giáo Tp.HCM. Tôi đã 

tổng hợp báo cáo của ông Nguyễn Nghị gởi tổ chức tài trợ EMW ngày 

17.08.1997 với thƣ giải trình của bốn ông trong Nhóm nghiên cứu 

(Nguyễn Nghị, Nguyễn Xuân Nghĩa, Nguyễn Gia Trần, và Trần Công 

Thạch) gởi Đoàn chủ tịch ngày 03.10.1997 và báo cáo của ông Nguyễn 

Nghị ngày 30.11.1997. Trong một bản phân tích gửi Ban Đặc trách của 

Đoàn chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Thành phố và thƣờng trực 

Ủy ban Mặt trân Tổ quốc Tp HCM, tôi đã vạch ra những vi phạm 

nghiêm trọng: chi tiêu vô nguyên tắc, không sổ sách, không chứng từ 

đầy đủ, không nhất quán. Nhất là từ chối không nộp sản phẩm. Ban Đặc 

trách đã nhất trí nhờ kiểm toán thẩm tra các chi tiêu và chứng từ, nhƣng 

kiểm toán không có chức năng thu hồi tài sản và sản phẩm nên còn phải 

nhờ tới cơ quan pháp luật. 

Nhƣ thế nhận định và quyết định của tôi trƣớc đây là đúng. Tôi sẽ gởi 

tới các vị ủy viên hồ sơ liên quan tới Nhóm nghiên cứu. 

 

Vậy, kể từ 01.02.1998, tôi cho thi hành quyết định 67/UB do tôi ký 

ngày 03.09.1997, đồng thời nhờ cơ quan chuyên môn và pháp luật làm 

rõ các sai phạm, thu hồi những khoản tiền chƣa chi, hoặc chi sai nguyên 

tắc cũng nhƣ thu hồi các sản phẩm. Tôi đã sai lầm trong việc giao cho 

Nhóm nghiên cứu sử dụng tiền bạc do tổ chức nƣớc ngoài tài trợ mà 

không giám sát chặt chẽ, để tài sản chung bị lạm dụng, nên tôi có trách 

nhiệm thu hồi, nhƣng Nhóm nghiên cứu từ chối không chấp nhận cộng 
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tác với tôi để thu hồi tài sản thất thoát, nên tôi phải nhờ cơ quan pháp 

luật”…(Nguồn: Báo Tin Nhà số 32-Mars 1998 tr.21 cột 2, tr.22 cột 1) 

 

Tòa thánh ban hành lệnh cấm linh mục, tu sĩ tham gia các tổ chức chính 

trị là đã tiên liệu các sự việc trên đây xảy ra, tạo chia rẽ trong nội bộ. 

Đáng tiếc đã có những chống đối lệnh cấm của Tòa thánh! 

 
Những câu nói “để đời” của bốn linh mục trong Ủy ban Đoàn kết Công 

giáo Tp. Hồ Chí Minh 

 

LM Trƣơng Bá Cần: “Từ lâu, trƣớc ngày giải phóng, tôi đã xác tín 

không có con đƣờng thứ ba giữa chủ nghĩa tƣ bản và chủ nghĩa xã hội. 

Do đó, chấp nhận chủ nghĩa xã hội, đƣơng nhiên tôi chấp nhận sự hợp 

tác với những ngƣời Cộng sản.” (Công giáo và Dân tộc số Xuân 1982, 

tr.14). 

 

Sử gia Trƣơng Bá Cần, linh mục đặc trách tƣ tƣởng của Ủy ban Đoàn 

kết, trong bài tham luận đọc trƣớc Đại hội Phong trào Công giáo Yêu 

nƣớc đã nghiêm khắc nhắc lại một quá khứ nặng nề, thiếu hội nhập, để 

di hại mãi tới ngày nay. Ông nói: “Là ngƣời Công giáo, chúng ta không 

quên rằng lịch sử đã để lại cho chúng ta những dấu ấn rất nặng nề. 

Thực vậy, do một cung cách truyền giáo thiếu khả năng hội nhập văn 

hóa trong quá khứ. Công giáo đã đƣợc truyền sang Việt Nam nhƣ một 

vật lạ đƣợc đem vào trong cơ thể. Do đó bị coi nhƣ một thứ ngựa thành 

Troie, để các thế lực  thực dân và đế quốc xâm chiếm đất nƣớc, phá 

hoại sự nghiệp của dân tộc. Do đó mà Công giáo đã bị nghi ngờ, bị 

bách hại trong suốt nhiều thế kỷ…và cho tới mãi ngày nay, có ngƣời 

còn mặc cảm bị nghi ngờ, bị bách hại.”(Theo Đỗ Mạnh Tri, báo Tin 

Nhà số 32-Mars 1998, tr.7 cột 2, tr 8 cột 1) 

Tờ TIN NHÀ, số 32 trên đây, phát hành từ Pháp, là số dành 23 trong 

tổng số 32 trang cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam. 
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Công giáo là một “vật lạ”, một “con ngựa thành Troie” trong lòng dân 

tộc Việt Nam, để rồi “các thế lực thựcdân và đế quốc xâm chiếm đất 

nƣớc, phá hoại sự nghiệp của dân tộc” (?) Còn lời nào cay đắng hơn 

nữa không?! Linh mục Trƣơng Bá Cần quá yêu chủ nghĩa xã hội khi mà 

nó đã không còn sự sống tự thân. Ông thật đáng xấu hổ và cả đáng 

thƣơng hại. 

“Ngựa thành Troie” là một điển tích văn học, xuất xứ từ thần thoại Hy 

Lạp. 

Con ngựa thành Troie là con ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã sử dụng để chiến 

thắng quân Troie trong cuộc chiến thànhTroie. Sau 10 năm chiến đấu ở thành 

Troie, quân Hy Lạp không thể chiến thắng quân Troie bằng sức mạnh quân 

đội nên đã buộc phải làm theo kế của Odyssey là dỡ tàu ra và lấy gỗ để làm 

thành một con ngựa, sau đó giả vờ rút khỏi và chỉ để lại một ngƣời. Ngƣời này 

có nhiệm vụ đánh lừa quân Troie, khiến họ tƣởng rằng ngựa gỗ là món quà 

của quân Hy Lạp đền bù cho bức tƣợng Athena đã bị phá hủy. Thực chất trong 

con ngựa chứa đầy lính. Khi quân Troie no say sau bữa tiệc chiến thắng, quân 

Hy Lạp trong bụng ngựa đã xông ra đánh và mở cổng thành cho quân bên 

ngoài vào. Nhờ có ngựa gỗ mà quân Hy Lạp đã chiến thắng và hoàn toàn đánh 

bại quân địch. (Wikipedia, truy cập ngày 28.7.2021). 

Ông Đỗ Mạnh Tri đã có nhận xét về đoạn văn mà ông đã trích dẫn từ 

bài tham luận của linh mục Trƣơng Bá Cần. Ông viết: 

“Bách hại và nghi ngờ không có chút cơ sở khách quan? Toàn là chuyện 

viển vông của một mặc cảm bệnh hoạn ? Giá những Tuệ Sĩ, Huyền 

Quang, Thích Quảng Độ chỉ có mặc cảm bị bách hại vẫn còn hơn là bị 

bách hại thiệt. Con “ngựa thành Troie”, “hội nhập văn hóa”, những cụm 

từ này cũng mới lạ với ngƣời mình không kém coca cola và xe dream. 

Hơn nữa, mặc cảm và hội nhập văn hóa là những khái niệm mới ngay 

cả đối với ngƣời Âu châu. Alexandre de Rhodes làm gì biết mấy khái 

niệm đó. Nhƣng học tiếng Việt nhƣ ông không biết có phải là hội nhập 

văn hóa nhƣ ta nói ngày nay? Nguyễn Khắc Viện từng dùng từ “dị vật” 

để nói về đạo Công giáo tại Việt Nam. Dị vật gây dị ứng. Một ngƣời 

mác-xít chính hiệu nhìn nhƣ vậy kể cũng hào hứng. Chủ nghĩa xã hội 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%E1%BB%B1a
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hy_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Troia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_th%C3%A0nh_Troia
https://vi.wikipedia.org/wiki/Hy_L%E1%BA%A1p
https://vi.wikipedia.org/wiki/Odyssey
https://vi.wikipedia.org/wiki/Athena


319 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

khoa học hẳn là thuốc gia truyền. Linh mục Trƣơng Bá Cần dùng “vật 

lạ”. Một linh mục kỳ cựu, một đảng viên lão thành, mà sao không nhận 

diện tới cùng tính “lạ” hay tính “dị vật” của tôn giáo này và chủ nghĩa 

kia? Nhận diện đến cùng, có lẽ hai ông sẽ đi tới những kết luận lý thú 

về một vài nhƣợc điểm khóng kém lạ của truyền thống văn hóa Việt 

Nam mà ngay một tấm bản đồ nghiêm chỉnh ta cũng chƣa có và lúc này 

ai cũng nằng nặc đòi hội nhập, nhất là đám trí thức nặng ảnh hƣởng Âu 

Mỹ.”(Tin Nhà số 32, Mars 1998 tr. 8) 

 

LM Vƣơng Đình Bích:Yêu nƣớc đích thực là yêu cách mạng, yêu xã hội 

chủ nghĩa. Không có Tổ quốc ngoài Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa.(Báo Tin 

Nhà (Pháp) sồ 32-Mars 1998, tr.10 cột 1) 

 

LM Huỳnh Công Minh: Bây giờ nghĩ lại, dĩ nhiên tôi không tiếc với 

những chọn lựa của mình lúc đó, vì tôi ủng hộ trong hoàn cảnh tôi tin 

tƣởng với những lời nói đó, với những quá trình hy sinh gian khổ của 

những ngƣời cách mạng để giành lại độc lập cho đất nƣớc, thì tôi tin 

tƣởng với những ngƣời đó sẽ xây dựng một đất nƣớc giàu đẹp, tự do, 

bình đẳng. Một đất nƣớc mà không ai bóc lột ai. Tôi tin vào điều đó, 

nhƣng mà hóa ra những điều đó không thực hiện đƣợc. 

“Ngày hôm nay càng rõ là không thực hiện đƣợc, đang chạy theo tƣ 

bản, đang chạy theo tiền bạc. Và chính những ngƣời dân, những ngƣời 

đã hy sinh tất cả cho cuộc cách mạng, chính những ngƣời đó đã xuống 

đƣờng để đòi sự công bằng, công lý. Nhƣng cũng chƣa đƣợc…Đức cố 

Tổng giám mục Phaolô  vẫn không bao giờ ủng hộ chủ nghĩa Cộng sản, 

không ủng hộ chế độ do Cộng sản vô thần cực đoan, chủ trƣơng tiêu 

diệt tôn giáo tín ngƣỡng, song ngài cũng không chống lại một chính 

quyền hợp pháp, đƣợc hầu hết các nƣớc trên thế giới công nhận và khi 

ngài nói đến Dân Tộc, thì bên cộng sản hiểu là Dân Tộc Xã Hội Chủ 

Nghĩa, ngài nói Dân Tộc là Dân Tộc Việt Nam. Ngài ủng hộ, ngài yêu 

Dân Tộc Việt Nam, ngài không yêu đảng và yêu chủ nghĩa xã hội theo 

kiểu đó đƣợc, đó là sự khác biệt.” (Trích từ cuốn: Chân dung một vị 



320 | V I Ệ T  N A M  C Ô N G  G I Á O  .  .  .  

 

 

mục tử, nhiều tác giả. Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình-2010, tr. 

48-49) 

 

Linh mục Huỳnh Công Minh và những ai  theo Cộng sản, “hợp tác” với 

Cộng sản, “phò” Cộng sản, đã quên lời Chúa: “Anh em hãy coi chừng 

các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhƣng bên trong, 

họ là sói dữ tham mồi. Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở 

bụi gai, làm gì có nho mà hái? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? Nên 

hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. Cây tốt không thể 

sinh quả xấu, cũng nhƣ cây xấu không thể sinh quả tốt.” (Mt 7, 15-18) 

Cộng sản là một loại cây độc. Những ngƣời nhƣ Linh mục Huỳnh Công 

Minh và nhóm các ngài không thể không đọc đoạn Tin Mừng này trong 

cuộc đời làm linh mục. Các ngài đã diễn giải đoạn Tin Mừng này nhƣ 

thế nào? Mặt khác, “cây Cộng sản” đã mọc lên tại các quốc gia Đông 

Âu, tại Liên Xô, tại Trung Quốc và tại Việt Nam này gần 100 năm nay, 

chứ không phải chỉ có từ năm 1975. Vì vậy, lời của Linh mục Huỳnh 

Công Minh trên đây, chỉ là ngụy biện, hoặc giả những trí thức mới nhƣ 

ngài chỉ là kết quả của một cuộc vận hành thuần lý, thiếu chiều sâu, nên 

không bén rễ lâu bền đƣợc. 

 

LM Phan Khắc Từ :Từ lâu nay, do những kẻ xấu mà tƣởng là bạn bè, 

thay vì giúp tôi gỡ rối, đã làm cho rối tung để nhiều ngƣời hiểu lầm 

rằng tôi là ngƣời tự tung tự tác, tham lam tiền bạc của tổ chức. Nếu vay 

của Kho bạc và Ngân hàng mà không hoàn trả đƣợc thì pháp luật đâu có 

tha cho ai, nếu vay mƣợn của tƣ nhân mà không có khả năng chi trả, thì 

các thân chủ cũng không để cho yên. Tôi mong những ngƣời có trách 

nhiệm, nếu cần, xin cho thanh tra, kiểm tra để làm sáng tỏ vấn đề. Tôi 

không thể chấp nhận để cho những kẻ vì thù oán mà đặt điều vu khống 

cho tôi và cho tổ chức.(Báo Tin Nhà số 32 - Mars 1998, tr.19 cột 1) 

 

Nhờ câu nói của Phan Khắc Từ, chúng tôi mới biết, những ngƣời xung 

quanh ông, làm việc bao nhiêu năm nay với ông, lại là những “kẻ xấu”. 

Hết tình nghĩa “Anh Em”! 
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Lm Phạm Hân Quynh kể chuyện mấy ông linh mục Đoàn Kết trong Sài 

Gòn năm 2002 ra Đông Xuyên gặp ngài, gồm cả bộ ba TBC, TC và 

PKT. Mới đầu TBC tấn công ngay: 

“- Cha Quynh à, tôi gặp cha để trách cha. Tôi coi cha nhƣ anh cả. Thấy 

tôi sai sao cha không cản tôi…để bây giờ không lùi đƣợc nữa…mắc bẫy 

rồi. 

– Làm sao tôi cản các cha đƣợc. Đƣờng quang không đi lại quàng vào 

đƣờng rậm. Mắc bẫy là đúng rồi. Bây giờ chỉ còn cách…. 

– Mấy cha nháo nhác hỏi, cách gì? 

– Các cha có can đảm thừa nhận hết tội lỗi với Giáo Hội và từ bỏ vƣớng 

mắc chuyện vợ con không? 

Linh mục PKT lắc đầu: 

– Không đủ can đảm. Không lùi đƣợc nữa….Có muốn lùi cũng không 

lùi đƣợc cha ơi ! 

Cha Quynh bảo: 

– Phản lại Chúa thì khổ lắm.” 

 

(Nguyễn Tiến Cảnh, Fleming Island, Florida April 4, 2016. 

Fb:Công Giáo: Đạo vào Đời. Thứ Năm, 14.9.2017. Bài:Những tồn tích 

của  Cộng sản trong Giáo hội Công giáo) 

 
Bốn Linh Mục Tiêu Biểu Của Tổng Giáo Phận Hà Nội. 

 

Viết đến 4 linh mục ở Sài Gòn sau năm 1975 trên đây, chúng tôi lại nhớ 

đến 4 linh mục của Hà Nội ở lại Bắc sau năm 1954 cùng Đức cha Trịnh 

Nhƣ Khuê, Giám mục Hà Nội. Bốn vị trong Nam và bốn vị miền Bắc 

hoàn toàn khác nhau về chính kiến, quan điểm trƣớc tình cảnh của Giáo 

hội, bị Cộng sản khủng bố và toan tính xóa bỏ.Nhƣng tất cả đều là 

những vị trí thức khoa bảng: ngƣời học  ở Tây, ngƣời học ở Hoa Kỳ… 

 

Bốn Linh mục ở Hà Nội là: 
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.Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh  

.Phêrô Nguyễn Minh Thông 

.Lôrensô Phạm Hân Quynh 

.Guise Đích Nguyễn Ngọc Oánh 

 

Sau đây là những sự kiện về bốn Linh mục, mà trong lòng Giáo hội 

cũng nhƣ xã hội bên ngoài, coi nhƣ những con ngƣời bất khuất, can 

trƣờng vì sự thật, vì đạo Chúa. 

 

Lm. Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh. 

 

Linh mục Nguyễn Văn Vinh có một “huyền thoại” khi cha bị giam ở 

trại Cổng Trời. Tôi gọi là “huyền thoại” vì thế giới này không thể có 

một tù nhân nào nhƣ cha. Hơn nữa, sự việc đƣợc kể lại nếu không phải 

của một ngƣời cùng trại tù với cha thì khó có ngƣời tin. Tuy nhiên, đây 

là sự thật hoàn toàn, tác giả bài viết là nhà thơ Phùng Quán,ông có chân 

trong vụ án Nhân Văn Giai Phẩm nổ ra năm 1956, chống lại chế độ, chỉ 

2 năm sau ngày ở chiến khu về Hà Nội.Phùng Quán viết theo lời kể của 

nhà thơ Nguyễn Tuân, không phải nhà văn cùng tên. 

 

Nhƣng trƣớc hết xin xem những ghi nhận của Giáo hội về Linh mục 

Nguyễn Văn Vinh, qua cuốn “Chân Dung Linh Mục Việt Nam”, do 

Trang Thông tin Điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam biên soan, nhân 

Năm Linh Mục, từ 19.6.2009 đến 11.6.2010. Sau đây là một vài đoạn 

trích (có đoạn lƣợc thuật): 

 

Linh mục Gioan LasanNguyễn Văn Vinh, 

Cha chính Hà Nội, (1912 – 1971). 

Tấm gƣơng can trƣờng. 

  

Cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh chào đời ngày 2 tháng 10 năm 

1912 tại làng Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam…Cha xứ Ngọc 

Lũ thời đó là Cố Hƣơng, một cha ngƣời Pháp tên là Dépaulis giới thiệu 
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cậu Vinh lên học tại trƣờng Puginier Hà Nội. Năm 1928, cậu học Tiểu 

Chủng viện Hoàng Nguyên, Phú Xuyên, Hà Tây. 

 

Năm 1930, thầy Vinh đƣợc cố Hƣơng dẫn sang Pháp du học. Năm 

1935, thầy vào Đại Chủng viện St Sulpice, Paris. Ngày 20-6-1940, thầy 

đƣợc thụ phong linh mục ở Limoges. 

Chiến tranh thế giới xảy ra, cha Vinh phải ở lại Pháp và tiếp tục học tập. 

Ngài học Văn Khoa - Triết tại Đại Học Sorbone, học sáng tác và hòa 

âm tại Nhạc viện Quốc Gia. Ngài phải vừa học vừa làm. Vóc dáng nhỏ 

nhắn dễ thƣơng của ngài đã làm cho nhiều ngƣời Pháp tƣởng lầm ngài 

là phụ nữ nên cứ chào “Bonjour Madame!” 

 

 Nhƣng ẩn trong cái dáng vóc nhỏ bé đó là một tâm hồn rộng lớn, sau 

đôi mắt sáng là tính cƣơng trực, dƣới nụ cƣời là ý chí sắt son. 

 

Sau khi tốt nghiệp cử nhân Văn Triết ở Sorbone, ngài gia nhập dòng 

khổ tuBiển Đức tại Đan Viện Ste Marie. 

  

Sau 17 năm du học, năm 1947 cha Vinh về nƣớc…Khi ấy, Đức cha 

François Chaize - Thịnh, Bề trên Giáo phận đã bổ nhiệm ngài làm cha 

xứ Nhà Thờ Lớn Hà Nội…Dù tu học ở Pháp nhƣng luôn có tinh thần 

yêu nƣớc, độc lập, không nệ Pháp. Năm 1951, Nhà Thờ Lớn Hà Nội tổ 

chức lễ an táng cho Bernard, con trai tƣớng De Lattre de Tassigni. 

Trong thánh lễ, tƣớng De Lattre kiêu căng đòi đặt ghế của ông trên 

cung thánh và bắt chuyển ghế của Trần Văn Hữu, Thủ tƣớng Việt Nam 

xuống dƣới lòng nhà thờ. Vì lòng tự trọng dân tộc, danh dự quốc gia, 

cha Vinh cƣơng quyết không chịu. 

  

Tƣớng De Lattre rất tức giận, gọi cha Vinh tới, đập bàn quát tháo, đe 

dọa. Cha Vinh cũng đập bàn, lớn tiếng đáp lại, quyết không nhƣợng bộ, 

nhƣng Thủ Tƣớng ngại khó nên tự nguyện rút lui. Sau vụ đó, để tránh 

căng thẳng, Đức Cha Khuê đã chuyển cha Vinh làm giáo sƣ của Tiểu 

Chủng Viện Piô XII, phụ trách Anh văn, Pháp văn, âm nhạc, triết học; 
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ngài khiêm tốn vâng lời. Ngài cũng giảng dạy Văn Triết ở trƣờng Chu 

Văn An. 

 

Năm 1954, Đức cha Trịnh Nhƣ Khuê cho phép cha Vinh và cha Nhân 

đƣa chủng sinh đi Nam, nhƣng cả hai đều xin ở lại sống chết với giáo 

phận Hà Nội, dù biết hoàn cảnh đầy khó khăn, nguy hiểm. Đức Cha 

Khuê bổ nhiệm ngài làm Cha Chính, kiêm Hiệu Trƣởng trƣờng Dũng 

Lạc. 

  

Ngài tổ chức lớp học giáo lý cho các giới, có những linh mục trẻ thông 

minh, đạo đức cộng tác, nhƣ cha Nguyễn Ngọc Oánh, cha Nguyễn 

Minh Thông, cha Phạm Hân Quynh. Lúc đầu, lớp học đƣợc tổ chức 

thành nhóm nhỏ tại phòng khách Tòa Giám Mục, về sau, con số ngƣời 

tham dự tăng dần, lớp học đƣợc chuyển tới nhà préau, và ngồi ra cả 

ngoài sân. Lớp học hiệu quả rất lớn, những tín hữu khô khan trở thành 

đạo đức nhiệt thành, ảnh hƣởng lan tới cả giới sinh viên và giáo sƣ đại 

học, nhiều ngƣời gia nhập đạo. Sau chính quyền ra lệnh ngừng hoạt 

động vì lý do an ninh. 

 

Khi cha Vinh đang làm Hiệu Trƣởng Dũng Lạc, Chính phủ ra chỉ thị 

phải treo ảnh lãnh tụ thay vào ảnh Thánh Giá ở các lớp học. Ngài không 

tuyên đọc chỉ thị cũng không tháo bỏ Thánh giá, nên năm 1957, trƣờng 

bị đóng cửa. 

  

Thời bấy giờ, Đại học Y khoa Hà Nội thiếu giáo sƣ, nên đã đề nghị Đức 

ChaKhuê cử cha Vinh đến trƣờng dạy La tinh. Nhiều sinh viên cảm 

phục ngài. Một hôm, Chu Ân Lai, thủ tƣớng Trung Quốc đến thăm 

trƣờng, thấy bóng dáng chiếc áo chùng thâm linh mục, ông nói với đoàn 

tháp tùng: “Đến giờ này mà còn có linh mục dạy ở Đại Học quốc gia 

ƣ?” Ít lâu sau trƣờng Đại học Y khoa không mời cha dạy nữa. 

 

Biết tài năng và kiến thức âm nhạc của ngài, nhiều nhạc sĩ ở Hà Nội tìm 

cha Vinh tham khảo ý kiến và nhờ xem lại những bản nhạc, bài ca họ 
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mới viết.Cha Vinh, một trong những nhạc sĩ tiên phong của Thánh nhạc 

Việt Nam, và là một nhạc sĩ toàn tài. Ngài chơi vĩ cầm và dƣơng cầm 

thật tuyệt, chính ngài là ngƣời Việt Nam đầu tiên chơi vĩ cầm ở Hà 

Nội…Ngài còn viết những bài ca sinh hoạt: Sao Mai, Đời Ngƣời, phổ 

nhạc bài “Bƣớc Tới Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh Quan. 

  

Hằng tuần ngài đến dạy nhạc, xƣớng âm và tập hát bên chủng viện 

Gioan. Cha Vinh có giọng nam cao, âm hƣởng thanh thoát, lôi cuốn. 

Ngài tổ chức và chỉ huy dàn đồng ca trong nhiều cuộc lễ và rƣớc kiệu 

lớn nhƣ cuộc Cung Nghinh Thánh Thể từ Hàm Long về Nhà Thờ Lớn 

Hà Nội. 

 

Năm 1957, Nhà nƣớc muốn tỏ cho dân chúng trong nƣớc và thế giới 

thấy là ở Việt Nam đạo Công giáo vẫn đƣợc tự do hành đạo và tổ chức 

đƣợc những lễ nghi long trọng, tƣng bừng. Dịp Lễ Noel, chính quyền tự 

động cho ngƣời đến chăng dây, kết đèn quanh Nhà Thờ Lớn, sau lễ họ 

vào đòi nhà xứ Hà Nội phải thanh toán một số tiền chi phí lớn về vật 

liệu và tiền công. 

  

Năm 1958 cũng thế, gần đến lễ Noel, không hề hỏi han, xin phép, một 

số ngƣời của Nhà nƣớc ngang nhiên đƣa xe ô tô chuyển vật liệu, tự 

động bắc thang, chăng dây treo bóng điện màu trang trí ở mặt tiền và 

trên hai tháp Nhà Thờ Lớn. Cha xứ thời đó là cha Trịnh Văn Căn bảo vệ 

chủ quyền Giáo Hội trong khuôn viên cơ sở tôn giáo, không đồng ý, 

nhƣng họ cứ làm. Để phản đối, cha Căn liền cho kéo chuông nhà thờ 

cấp báo, giáo dân kéo đến quảng trƣờng nhà thờ rất đông ủng hộ cha 

xứ, hai bên to tiếng. 

 

Cha Căn gọi Cha Vinh ra can thiệp, sau một hồi tranh luận không kết 

quả, cha Vinh kéo những ngƣời của Nhà nƣớc đang leo thang chăng đèn 

xuống, rồi chính ngài leo lên thang, hai tay đƣa cao trƣớc mặt, hai bàn 

tay nắm lại, hai cƣờm tay đặt lên nhau, làm dấu hiệu còng tay số 8, và 

nói lớn: 
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“Tự do thế này à!” 

  

Vụ giằng co lộn xộn kéo dài suốt buổi sáng, công cuộc trang trí không 

thành. Cha Căn, cha Vinh cùng một số giáo dân bị cơ quan an ninh 

thẩm vấn, đem ra xét xử. Tòa án Hà Nội tuyên án: Cha Trịnh Văn Căn, 

Chính xứ Nhà Thờ Lớn, ngƣời chịu trách nhiệm tổ chức lễ Noel năm 

1958 chịu án 12 tháng tù treo.Cha Chính Nguyễn Văn Vinh chịu án 18 

tháng tù giam, với tội danh: “Vô cớ tập hợp quần chúng trái phép, phá 

rối trị an, cố tình vu khống, xuyên tạc chế độ, gây chia rẽ trong nhân 

dân” (!). 

  

Sau phiên tòa, cha Vinh bị đƣa đi giam ở Hỏa Lò, sau bị chuyển đi 

nhiều trại giam khác nhƣ Chợ Ngọc, Yên Bái, cuối cùng là trại “Cổng 

Trời”, nơi dành riêng cho các tù nhân tử tội. 

Khi cha Vinh mới đến trại Yên Bái, ngài còn đƣợc ở chung với các tù 

nhân khác, nhiều giáo dânkhác, nhiều giáo dân, chủng sinh, tu sĩ đến 

xin cha giải tội, vì thế ngài bị kỷ luật, phải biệt giam, bị cùm chân trong 

xà lim tối. Mấy tháng sau đƣợc ra, ngài lại ban phép giải tội. Cán bộ 

hỏi: 

 

“Tại sao bị cùm, bị kỷ luật, đƣợc ra, anh tiếp tục phạm quy?” 

Ngài đáp: 

“Cấm là việc của các ông, giải tội là việc của tôi, còn sống ngày nào, tôi 

phải làm bổn phận mình!” 

  

Ở tù đói rét là đƣơng nhiên, lúc nào cũng đói, hằng ngày mỗi bữa một 

bát sắn độn cơm, ăn với lá bắp cải già nấu muối, khi chia cơm phải cân 

đong từng chút một... Một lần cha Vinh nhận đƣợc gói bƣu kiện do cha 

Cƣơng, quản lý Nhà Chung Hà Nội, gửi lên, trong đó có ít thức ăn, 

lƣơng khô và vài đồ dùng cá nhân, ngài đem chia sẻ cho anh em trong 

nhóm, cả Công giáo lẫn lƣơng dân, ăn chung, dùng chung. Anh em tù 

hình sự thân thƣơng gọi ngài là “Bố.” 
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Ngay trong nhà tù, cha Vinh vẫn can đảm bảo vệ ngƣời bị áp bức, có 

lần một tổ trƣởng đánh đập tù nhân, ngài lên tiếng bênh vực, liền bị 

ngƣời tổ trƣởng này xông đến giang tay đánh, ngài đƣa tay gạt, anh ta 

ngã khụy. Từ đó trong trại có tiếng đồn cha Vinh giỏi võ, mọi ngƣời 

phải nể vì. 

  

Một cán bộ cao cấp ở Hà Nội lên Cổng Trời gặp cha Vinh, nói: “Đảng 

và Chính phủ muốn anh đƣợc tha về, nhƣng với điều kiện phải cộng tác 

với linh mục Nguyễn Thế Vịnh (Chủ tịch Ủy Ban Liên Lạc Công Giáo). 

Nếu anh đồng ý, anh có thể về Hà Nội ngay bây giờ với tôi”. Ngài 

khẳng khái đáp: “Ông Vịnh có đƣờng lối của ông Vịnh. Tôi có đƣờng 

lối của tôi”. 

  

 Vì không khuất phục đƣợc ngài, nên bản án từ 18 tháng tù giam, không 

qua một thủ tục pháp lý án lệnh nào, đã biến thành 12 năm tù kiên giam, 

xà lim, biệt giam và án tử. 

  

Năm 1971, khi ngài từ trần không ai đƣợc biết, một năm sau, chính 

quyền mới báo cho Đức Cha Khuê và cha Cƣơng quản lý Nhà Chung: 

“Ông Vinh đã chết. Không đƣợc làm lễ áo đỏ cho ông Vinh!” 

 

Suốt đời mình, trong mọi tình huống cha Chính Vinh làm tròn trách vụ 

củamình. Ngài đã mạnh mẽ rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho đức 

tin, khi thuận tiện cũng nhƣ khó khăn. Vƣợt mọi thử thách gian khó, 

không chịu khuất phục trƣớc cƣờng quyền, luôn trung kiên với Thiên 

Chúa và Giáo Hội. 

  

Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh là một chứng nhân của thời 

đại, một linh mục Công Giáo Việt Nam can trƣờng, hậu thế kính tôn và 

ghi ân ngài. 

 

Tổng Giáo Phận Hà Nội 

(Chân Dung Linh Mục Việt Nam, tr.118-124) 
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Khi Linh mục Nguyễn Văn Vinh ở trại tù Cổng Trời (*) 

  

Sau đây là “huyền thoại” về Linh mục Nguyễn Văn Vinh, do nhà thơ 

Phùng Quán viết lại theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân - không phải 

là nhà văn có cùng tên - khi cùng ở trong tù: 

  

"… Anh ta vào trại trƣớc mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình 

không rõ. Ngƣời thì bảo anh ta phạm tội hình sự, ngƣời lại bảo mắc tội 

chính trị. Nhƣng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta không có dáng 

dấp của kẻ cƣớp bóc, sát nhân, và cũng không có phong độ của ngƣời 

làm chính trị. Bộ dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm 

giác anh ta là một khúc củi rều, do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào 

về, trôi ngang qua trại, bị vƣớng vào hàng rào của trại rồi mắc kẹt luôn 

ở đó. Nhìn anh ta, rất khó đoán tuổi, có thể ba mƣơi, mà cũng có thể 

năm mƣơi. Gƣơng mặt anh ta gầy choắt, rúm ró, tàn tạ, nhƣ một cái bị 

cói rách, lăn lóc ở các đống rác. Ngƣời anh ta cao lòng khòng, tay chân 

thẳng đuồn đuỗn, đen cháy, chỉ toàn da, gân với xƣơng. 

  

Trên ngƣời, tứ thời một mớ giẻ rách thay cho quần áo. Lúc đầu mình cứ 

tƣởng anh ta bị câm vì suốt ngày ít khi thấy anh ta mở miệng dù là chỉ 

để nhếch mép cƣời. Thật ra anh ta chỉ là ngƣời quá ít lời. Gặp ai trong 

trại, cả cán bộ quản giáo lẫn phạm nhân, anh ta đều cúi chào cung kính, 

nhƣng không chuyện trò với bất cứ ai. Nhƣng không hiểu sao, ở con 

ngƣời anh ta có một cái gì đó làm mình đặc biệt chú ý, cứ muốn làm 

quen… Nhiều lần mình định bắt chuyện, nhƣng anh ta nhìn mình với 

ánh mắt rất lạ, rồi lảng tránh sau khi đã cúi chào cung kính. 

  

Hầu nhƣ tất cả các trại viên, kể cả những tay hung dữ nhất, cũng đều 

thƣơng anh ta. Những trại viên đƣợc gia đình tiếp tế, ngƣời để dành cho 

anh ta viên kẹo, miếng bánh, ngƣời cho điếu thuốc. 
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Ở trại, anh ta có một đặc quyền không ai tranh đƣợc, và cũng không ai 

muốn tranh. Đó là khâm liệm tù chết. Mỗi lần có tù chết, giám thị trại 

đều cho gọi "thằng khùng" (tên họ đặt cho anh ta) và giao cho việc 

khâm liệm. Với bất cứ trại viên chết nào, kể cả những trại viên đã từng 

đánh đập anh ta, anh ta đều khâm liệm chu đáo giống nhau. Anh ta nấu 

nƣớc lá rừng, tắm rửa cho ngƣời chết, kỳ cọ ghét trên cái cơ thể lạnh 

ngắt cứng queo, với hai bàn tay của ngƣời mẹ tắm rửa cho đứa con nhỏ. 

Lúc tắm rửa, kỳ cọ, miệng anh ta cứ mấp máy nói cái gì đó không ai 

nghe rõ. Anh ta rút trong túi áo một mẩu lƣợc gãy, chải tóc cho ngƣời 

chết, nếu ngƣời chết có tóc. Anh ta chọn bộ áo quần lành lặn nhất của 

ngƣời tù, mặc vào rồi nhẹ nhàng nâng xác đặt vào áo quan đƣợc đóng 

bằng gỗ tạp sơ sài. 

  

Anh ta cuộn những bộ áo quần khác thành cái gói vuông vắn, đặt làm 

gối cho ngƣời chết. Nếu ngƣời tù không có áo xống gì, anh ta đẽo gọt 

một khúc cây làm gối. Khi đã hoàn tất những việc trên, anh ta quỳ 

xuống bên áo quan, cúi hôn lên trán ngƣời tù chết, và bật khóc. 

  

Anh ta khóc đau đớn và thống thiết đến nỗi mọi ngƣời đều có cảm giác 

ngƣời nằm trong áo quan là anh em máu mủ ruột thịt của anh ta. Với bất 

cứ ngƣời tù nào anh ta cũng khóc nhƣ vậy. Một lần giám thị trại gọi anh 

ta lên: 

- Thằng tù chết ấy là cái gì với mày mà mày khóc nhƣ cha chết vậy? 

Anh ta chấp tay khúm núm thƣa: 

- Thƣa cán bộ, tôi khóc vờ ấy mà. Ngƣời chết mà không có tiếng khóc 

tống tiễn thì vong hồn cứ lẩn quẩn trong trại. Có thể nó tìm cách làm hại 

cán bộ. Lúc hắn còn sống, cán bộ có thể trừng trị hắn, nhƣng đây là 

vong hồn hắn, cán bộ muốn xích cổ, cũng không xích đƣợc. 

  

Thằng khùng nói có lý. Giám thị trại mặc, cho nó muốn khóc bao nhiêu 

thì khóc. Nhƣng mình không tin là anh ta khóc vờ. Lúc khóc, cả gƣơng 

mặt vàng úa, nhăn nhúm của anh ta chan hòa nƣớc mắt. Cả thân hình 

gầy guộc của anh ta run rẩy. Mình có cảm giác cả cái mớ giẻ rách khoác 
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trên ngƣời anh ta cũng khóc… Trong tiếng khóc và nƣớc mắt của anh ta 

chan chứa một niềm thƣơng xót khôn tả. Nghe anh ta khóc, cả những 

trại viên khét tiếng lỳ lợm, chai sạn, "đầu chày, đít thớt, mặt bù loong" 

cũng phải rơm rớm nƣớc mắt. Chỉ có nỗi đau đớn chân thật mới có khả 

năng xuyên thẳng vào trái tim ngƣời. Mình thƣờng nghĩ ngợi rất nhiều 

về anh ta. Con ngƣời này là ai vậy? Một thằng khùng hay ngƣời có mối 

từ tâm lớn lao của bậc đại hiền?… 

  

Thế rồi, một lần, mình và anh ta cùng đi lùa trâu xuống con sông gần 

trại cho dầm nƣớc. Trời nóng nhƣ dội lửa. Bãi sông đầy cát và sỏi bị 

nóng rang bỏng nhƣ than đỏ. Trên bãi sông mọc độc một cây mủng già 

gốc sần sùi tán lá xác xơ trải một mảng bóng râm bằng chiếc chiếu cá 

nhân xuống cát và sỏi. Ngƣời lính gác ngồi trên bờ sông dốc đứng, ôm 

súng trú nắng dƣới một lùm cây. Anh ta và mình phải ngồi trú nắng 

dƣới gốc cây mủng, canh đàn trâu ngụp lặn dƣới sông. Vì mảng bóng 

râm quá hẹp nên hai ngƣời gần sát lƣng nhau. Anh ta bỗng lên tiếng 

trƣớc, hỏi mà đầu không quay lại: 

- Anh Tuân này - không rõ anh ta biết tên mình lúc nào - sống ở đây 

anh thèm cái gì nhất? 

- Thèm đƣợc đọc sách - mình buột miệng trả lời, và chợt nghĩ, có lẽ anh 

ta chƣa thấy một cuốn sáchbao giờ, có thể anh ta cũng không biết đọc 

biết viết cũng nên. 

 

- Nếu bây giờ có sách thì anh thích đọc ai? - anh ta hỏi. 

- Voltaire! - một lần nữa mình lại buột miệng. Và lại nghĩ: Nói với anh 

ta về Voltaire thì cũng chẳng khác gì nói với gốc cây mủng mà mình 

đang ngồi dựa lƣng. Nhƣng nhu cầu đƣợc chuyện trò bộc bạch với con 

ngƣời nó cũng lớn nhƣ nhu cầu đƣợc ăn, đƣợc uống… Nhiều lúc chẳng 

cần biết có ai nghe mình, hiểu mình hay không. Đó chính là tâm trạng 

của anh công chức nát rƣợu Marmeladov bất chợt nói to lên những điều 

tủi hổ nung nấu trong lòng với những ngƣời vớ vẩn trong một quán 

rƣợu tồi tàn, mà Dostoievsky miêu tả trong “Tội ác và Trừng phạt”. 
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Anh ta ngồi bó gối, mắt không rời mặt sông loá nắng, hỏi lại: 

- Trong các tác phẩm của Voltaire, anh thích nhất tác phẩm nào? 

Mình sửng sốt nhìn anh ta, và tự nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ 

lạ: một ngƣời nào khác đã ngồi thay vào chỗ anh ta… Mình lại liên 

tƣởng đến một cậu làm việc cùng phòng hồi còn ở Đài phát thanh, tốt 

nghiệp đại học hẳn hoi, đọc tên nhạc sĩ Chopin (Sôpanh) là Cho Pin. 

Mình trả lời anh ta: 

- Tôi thích nhất là Candide. 

- Anh có thích đọc Candide ngay bây giờ không? 

Không đợi mình trả lời, anh ta nói tiếp: 

- Không phải đọc mà nghe… Tôi sẽ đọc cho anh nghe ngay bây giờ. 

Rồi anh ta cất giọng đều đều đọc nguyên bản Candide. Anh đọc chậm 

rãi, phát âm chuẩn và hay nhƣ mấy cha cố ngƣời Pháp, thầy dạy mình ở 

trƣờng Providence. Mình trân trân nhìn cái miệng rúm ró, răng vàng 

khè đầy bựa của anh ta nhƣ nhìn phép lạ. Còn anh ta, mắt vẫn không rời 

dòng sông loá nắng, tƣởng chừng nhƣ anh ta đang đọc thiên truyện 

Candide nguyên bản đƣợc chép lên mặt sông… 

  

Anh đọc đến câu cuối cùng thì kẻng ở trại cũng vang lên từng hồi, báo 

đến giờ lùa trâu về trại. Ngƣời lính gác trên bờ cao nói vọng xuống: 

"Hai đứa xuống lùa trâu, nhanh lên!". 

- Chúng mình lùa trâu lên bờ đi! - anh nói. 

Lội ra đến giữa sông, mình hỏi anh ta: 

- Anh là ai vậy? 

Anh ta cỡi lên lƣng một con trâu, vừa vung roi xua những con trâu 

khác, trả lời: 

-Tôi là cái thanh ngang trên cây thập tự đóng đinh Chúa. 

Rồi anh ta tiếp: 

- Đừng nói với bất cứ ai chuyện vừa rồi… 

  

Giáp mặt ngƣời lính canh, bộ mặt anh ta thay đổi hẳn - ngu ngơ, đần 

độn nhƣ thƣờng ngày. 
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Cuối mùa đông năm đó, anh ta ngã bệnh. Nghe các trại viên kháo nhau 

mình mới biết. 

 

Thằng chuyên gia khâm liệm e đi đong. Thế là nếu bọn mình ngoẻo, sẽ 

không còn đƣợc khâm liệm tử tế và chẳng có ai khóc tống tiễn vong 

hồn… - những ngƣời tù nói, giọng buồn. 

 

Mình gặp giám thị trại, xin đƣợc thăm anh ta. 

Giám thị hỏi: 

- Trƣớc kia anh có quen biết gì thằng này không? 

Mình nói: 

 

-Thƣa cán bộ, không. Chúng tôi hay đi lùa trâu với nhau nên quen nhau 

thôi. 

 

Giám thị đồng ý cho mình đến thăm, có lính đi kèm. Anh ta nằm cách 

ly trong gian lán dành cho ngƣời ốm nặng. Anh ta nằm nhƣ dán ngƣời 

xuống sạp nằm, hai hốc mắt sâu trũng, nhắm nghiền, chốc chốc lại lên 

cơn co giật… 

 

Mình cúi xuống sát ngƣời anh ta, gọi hai ba lần, anh ta mới mở mắt, 

chăm chăm nhìn mình. Trên khoé môi rúm ró nhƣ thoáng một nét cƣời. 

Nƣớc mắt mình tự nhiên trào ra rơi lã chã xuống mặt anh ta. Anh ta thè 

luỡi liếm mấy giọt nƣớc mắt rớt trúng vành môi. Anh ta thều thào nói: 

- Tuân ở lại, mình đi đây… Đƣa bàn tay đây cho mình… 

 

Anh ta nắm chặt bàn tay mình hồi lâu. Một tay anh ta rờ rẫm mớ giẻ 

rách khoác trên ngƣời, lấy ra một viên than củi, đƣợc mài tròn nhẵn nhƣ 

viên phấn viết. Với một sức cố gắng phi thƣờng, anh ta dùng viên than 

viết vào lòng bàn tay mình một chữ nho. Chữ NHẪN. 

  

Viết xong, anh ta hoàn toàn kiệt sức, đánh rớt viên than, và lên cơn co 

giật. 
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Ngƣời lính canh dẫn mình lên giám thị trại với bàn tay có viết chữ Nhẫn 

ngửa ra. Ngƣời lính canh ngờ rằng đó là một ám hiệu. 

Giám thị hỏi: 

- Cái hình nguệch ngoạc này có ý nghĩa gì? Anh mà không thành khẩn 

khai báo, tôi tống cổ anh ngay lập tức vào biệt giam. 

Mình nói: 

- Thƣa cán bộ, thật tình tôi không rõ. Anh ta chỉ nói: tôi vẽ tặng cậu một 

đạo bùa để xua đuổi bệnh tật và tà khí. 

Nghe ra cũng có lý, giám thị trại tha cho mình về lán… 

  

Phùng Quán 

-------------- 

(*) Tựa đề này do chúng tôi đặt, (Nv) 

 

Linh mục Phêrô Nguyễn Minh Thông 

 

Theo một trang báo mạng của Tổng Giáo phận Hà Nội, thì quê quán 

của Linh mục Phêrô Nguyễn Minh Thông ở Giáo họ Thọ Cách, một họ 

lẻ của giáo xứ Bình Cách, thuộc giáo hạt Nam Định, Tổng Giáo phận 

Hà Nội, đã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, chứng kiến cảnh 

những ngƣời kitô hữu chịu tù đày, tra tấn, khủng bố về thể xác và tinh 

thần. 

 

Chính tại đây, cha Phêrô Nguyễn Minh Thông, đã bị quản thúc, bị hành 

hạ. Vào năm 1979. chính quyền đã đƣa cha đến ở trong kho chứa thuốc 

trừ sâu của hợp tác xã, mái lá, vách đất. Vì luôn có ngƣời theo dõi, nên 

mọi lời nói, cử chỉ, hành động của cha đều đƣợc báo cáo lên cấp trên. 

Cha bị mất tự do, không đƣợc làm lễ, không đƣợc gặp gỡ và tiếp xúc 

với ai… 

Cho đến hôm nay, vào ngày 23 tháng 3 năm 2011, hai mƣơi năm sau 

khi cha Phêrô qua đời, cha quản xứ Phanxicô Xavie Vũ Quang Hùng đã 
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mạnh dạn kêu mời bà con giáo dân Thọ Cách và tất cả những ai yêu 

mến cha Phêrô, tới nhà thờ giáo họ Thọ Cách để cùng với quý Đức Cha, 

quý cha, quý nam nữ tu sĩ hiệp dâng Thánh lễ để cầu nguyện cho cha 

Phêrô. Có thể nói đây là “lễ giỗ đầu” của cha tại quê hƣơng trong sự 

tƣởng nhớ của mọi ngƣời, nhất là những ngƣời đã từng đƣợc gặp cha, 

đƣợc cha dạy dỗ, giúp đỡ về tinh thần cũng nhƣ vật chất. 

Thánh lễ giỗ đã diễn ra vào hồi 10g00 do Đức Cha Giuse Nguyễn Văn 

Yến chủ sự. Cùng đồng tế và hiệp dâng Thánh lễ, có Đức Cha Lôrensô 

Chu Văn Minh, các linh mục là con linh tông, là học trò của cha Phêrô, 

các nam nữ tu sĩ, cùng đông đảo bà con giáo dân của giáo họ Thọ Cách 

và các vùng lân cận. Thánh lễ diễn ra trong bầu khí nghiêm trang và sốt 

sắng. 

Trong bài chia sẻ, cha Giuse Nguyễn An Khang đã nói về những năm 

tháng cha Phêrô đã sống và làm chứng cho Tin Mừng. Ai cũng bùi ngùi 

xúc động và không cầm đƣợc nƣớc mắt, bởi cuộc đời của cha luôn phải 

gánh chịu những áp bức bất công, tù đày, bị hành hạ, tra tấn, kìm kẹp, 

nhƣng vẫn một lòng trung thành với đức tin. Cha Phêrô xứng đáng là 

chứng nhân anh dũng, là mẫu gƣơng sáng trong lịch sử truyền giáo của 

Tổng Giáo phận Hà Nội. 

Có thể nói cha Phêrô là hạt giống đã thối đi, đã nảy mầm và trổ sinh 

nhiều hoa trái. Trong số các học trò của cha, hiện nay có ngƣời làm 

giám mục và có nhiều ngƣời làm linh mục. Đặc biệt qua đời sống chứng 

tá Tin Mừng, cha đã gieo trồng và làm trổ sinh biết bao nhiêu ngƣời 

giáo dân kiên trung, tiếp bƣớc cha anh trong những thử thách và gian 

nan của cuộc đời để trung thành với niềm tin vào Chúa Kitô. 

Việc Chúa làm thật là nhiệm màu, khi cha Phêrô ngã xuống thì Chúa đã 

cho mọc lên biết bao nhiêu mầm sống mới để củng cố và xây dựng đức 

tin và làm cho cánh đồng truyền giáo tại quê hƣơng Việt Nam mỗi ngày 

một tƣơi tốt. 



335 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

Tri ân cha Phêrô, mọi thành phần dân Chúa trong TGP xin thắp lên một 

nén hƣơng kính nhớ và cùng dâng lời nguyện xin Chúa ban thƣởng cho 

cha trên quê hƣơng Nƣớc Trời. 

Jos Nguyễn Công Lý 

Tổng Giáo phận Hà Nội, ngày 28.3.2011. 
 

Đức Ông Lôrensô Phạm Hân Quynh 

Chúng tôi ghi lại đây tiểu sử của Đức Ông Laurensô Phạm Hân Quynh, 

do Tòa Giám mục Hải Phòng công bố ngày 22.7.2012 khi ngài qua đời. 

 

Đức Ông sinh ngày 30.8.1926, tại giáo xứ Trì Chính, giáo phận Phát 

Diệm, tỉnh Ninh Bình. Ngài là con cả trong gia đình có 4 anh chị em, 3 

nam 1 nữ. 

1940-1943: học tại trƣờng Providence, Huế. 

1950: du học tại Pháp. Ngày 05.04.1952: Thụ phong Linh mục tại Paris, 

Pháp. Năm 1954 trở về Việt Nam, làm thƣ ký Tòa Tổng Giám mục Hà 

Nội. Năm 1955: Chính xứ Hà Đông, giáo phận Hà Nội. 

 

Tháng 06/1956: về giáo phận Hải Phòng, làm thƣ ký Tòa Giám mục. 

Trong thời gian này, ngài cùng Đức Cố Giám mục Phêrô Khuất Văn 

Tạo đi kinh lý khắp giáo phận để củng cố đức tin và tổ chức các giáo 

xứ, đồng thời đảm nhận việc huấn luyện các chủng sinh, linh mục của 

giáo phận. 

12/10/1960 – 25/10/1972: bị quản chế lần lƣợt tại Đồng Giới, Tràng 

Duệ và Câu Thƣợng 

25/10/1972: bị buộc cƣ trú tại Xuân Hoà; chính xứ Xuân Hoà, Đông 

Xuyên, Đông Côn và Súy Nẻo. 

1989: đƣợc tự do, làm cha xứ Xuân Hòa, Đông Xuyên và Tiên Đôi. 

1974-1999: Tổng Đại diện Giáo phận Hải Phòng. 

2009: Tòa thánh ban tƣớc Đức Ông theo lời thỉnh nguyện của Đức giám 

mục Giáo phận Giuse Vũ Văn Thiên. 
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Hồi 01 giờ 05 phút ngày 22 tháng 7 năm 2012, Đức Ông đã an nghỉ 

trong Chúa, hƣởng thọ 86 tuổi. 

Trong bài: Phạm Hân Quynh: Con Ngƣời- Sự Kiện- Giai Thoại, không 

ghi tác giả, viết: 

Đức Ông Lôrenxô là chiến sỹ đức tin, ngƣời thợ chăm chỉ trong Vƣờn 

nho của Chúa, linh mục hết lòng yêu mến và xây dựng Giáo hội, bạn 

của những ngƣời nghèo, thầy thuốc về tinh thần và thể xác của bệnh 

nhân, ngƣời luôn đề cao văn hóa đạo đời, ân nhân của những em học 

sinh nghèo vƣợt khó và là thầy các tín hữu trong giáo phận Hải Phòng. 

Cha Quynh là một cây đại thụ của Giáo Hội Miền Bắc Việt Nam. Cha 

trí tuệ uyên bác, tƣ tƣởng luôn đi trƣớc thời đại, song lại rất khiêm 

nhƣờng. Cha là một chân tu mẫu mực, luôn sống giản dị, thực sự là linh 

mục của ngƣời nghèo, coi ngƣời nghèo là ruột thịt, là tài sản của Giáo 

Hội nhƣ thánh Laurenxô quan thầy ngƣời. Cha Quynh còn nhiều phẩm 

chất ƣu việt khác nữa nhƣ,sống triệt để tinh thần Phúc Âm, noi gƣơng 

thầy Giêsu từ lời nói đến việc làm, tha thiết yêu quê hƣơng đất nƣớc, 

sống kiên cƣờng không ngại hy sinh gian 

khổ…(www.giadinhlaurenso.org ngày 19.2.2017) 

 

 Đức Ông Laurensô Phạm Hân Quynh - Chứng nhân lịch sử 

 

Dƣới đây là toàn văn bài do Nhóm SVCG Hải Hà viết: 

 

Ngày 10/08/09, Giáo phận Hải Phòng mừng kính trọng thể Thánh 

Lôrensô, bổn mạng cha niên trƣởng Phạm Hân Quynh (1926), đồng thời 

công bố quyết định của ĐGH Biển Đức XVI phong tƣớc hiệu Đức Ông 

cho cha. Hiện nay cha vẫn là cha Chính xứ Xuân Hòa đang dƣỡng bệnh 

tại giáo xứ Đông Xuyên – Tiên Lãng Hải Phòng. 

Những ai đã từng biết về cuộc đời của cha chắc hẳn phải công nhận 

rằng: cha là một chứng nhân của Giáo hội VN cũng nhƣ Lịch sử VN từ 

những năm 40 thế kỷ trƣớc đến bây giờ. Phần chúng tôi may mắn đƣợc 

http://www.giadinhlaurenso.org/
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học hỏi giáo lý và Kinh Thánh do cha giảng dạy ở nhiều nơi và nhiều 

hoàn cảnh khác nhau, tuy cha ít nói về bản thân, nhƣng từ những buổi 

học hỏi và những buổi nói chuyện thân tình nên chúng tôi cũng biết đôi 

điều về những gì mà cuộc đời cha đã từng trải qua. 

Cha Quynh là ngƣời rất yêu nƣớc và yêu Dân tộc  

 

Khi còn du học ở Paris những năm 50 – 52, cha Quynh đã nổi tiêng là 

ngƣời rất yêu Nƣớc và yêu Dân Tộc. Ngài có nhiều bài báo và bài diễn 

thuyết đấu tranh đòi buộc ngƣời Pháp phải rút về nƣớc,trao trả độc lập 

cho VN, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu đã từng có bài viết đánh giá 

cha Quynh là ngƣời “ đấu tranh hàng đầu tại Pháp cho Độc lập Dân tộc 

thời bấy giờ”. Nhƣng ngài là một linh mục chân tu có bản lãnh vững 

vàng nên không bị lôi cuốn vào các vòng xoáy chính trị. Linh đạo của 

ngài là đấu tranh cho Độc lập và Tự do, cho Hoà bình và Công lý cũng 

là làm chƣơng trình của Thiên Chúa, …Bạn học của ngài đến nay phần 

lớn là Hồng Y,Giám Mục, nhƣ HY Etchegaray Bộ trƣởngTòa thánh. 

HY Tổng Giám mụcParis …v.v… 

Năm 1952 sau khi đƣợc phong chức Linh mục tại Pháp, mặc dù cha rất 

muốn ở lại học lên tiếp nhƣng ngƣời Pháp đã ngầm trục xuất cha về 

nƣớc. Vì họ đánh giá cha là loại linh mục đỏ. Khi về nƣớc, cha làm thƣ 

ký tòa Giám mục, là ngƣời giúp việc đắc lực cho Đức Cha Trịnh Nhƣ 

Khuê. 

Bài giảng Hoà Bình ở Nhà thờ Phủ Lý. 

 

Vào dịp Giáng Sinh năm 1953, tình hình cuộc chiến ở VN đang vào giai 

đoạn khốc liệt, hôm ấy cha Quynh về thăm cha xứ Phủ Lý. Đúng lúc 

cha sở đang gặp phải một tình huống bí: Đó là đồn lính Tây đóng ở Phủ 

Lý xin cha dâng một Thánh lễ đặc biệt với chủ đề “Cầu cho Hoà Bình”. 

Cha sở vì không biết Tiếng Pháp nên đã mời cha Quynh cùng dâng lễ 

đồng tế với mình, và nhờ cha lo cho phần bài giảng. Cha Quynh nhận 

lời. Thánh lễ hôm đó rất nhiều lính Tây, trong đó có cả quan năm. 
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Trƣởng đồn chỉ huy quân sự Pháp (tƣơng đƣơng với đại tá Việt minh 

thời bấy giờ), đồng thời cũng có nhiều giáo dân địa phƣơng, cả ngƣời 

kháng chiến trà trộn vào nữa. Trong thánh lễ cha xứ đọc Phúc Âm bằng 

tiếng La tinh, cha Quynh thì đọc tiếng Pháp. Đọc xong Lời Chúa, cha 

xứ mời cha Quynh giảng lễ 

Trong bài giảng ngẫu hứng bằng hai thứ tiếng Việt – Pháp,cha Quynh 

nói đại ý: Hôm nay chúng ta Dâng Lễ để cầu cho Hoà Bình. Vậy HB là 

gì ? Có nhiều thứ HB. Nhƣng HB mà chúng ta cần hƣớng tới là HB loại 

nào? Thiên Chúa Giáng Sinh là biến cố trọng đại, Ngƣời đã đến, cứu 

chuộc, hòa giải và đem hòa bình đến cho nhân loại. Nhƣng ngày nay ở 

Việt Nam và nhiều nơi trên thế giới vẫn chƣa có hòa bình. Chúng ta 

thấy bên ngoài thì có vẻ bình an, bằng phẳng, làm ngƣời ta tƣởng là có 

hòa bình. Nhƣng không, chúng ta hãy xem lại những kiểu hòa bình đó 

nhƣ thế nào: 

Hòa bình theo kiểu nhà tù ( La paix de príon). Anh cậy dựa vào quyền 

lực, súng đạn để uy hiếp kẻ khác, không tôn trọng quyền con ngƣời, 

không cho ngƣời khác có quyền tự do căn bản thì nói gì đến các quyền 

tự do khác, nếu có ai đó nói lên sự thật, nói lên chính kiến của họ thì 

anh dùng quyền lực và súng đạn, để bắt họ vào tù. Ai lên tiếng, ai đấu 

tranh vì quyền lợi chính đáng của họ thì anh bắt bớ, khủng bố, bỏ tù, 

hãm hại. Cái quyền mà chính Thiên Chúa Giáng Sinh đã mang đến trao 

ban cho con ngƣời một cách tự nhiên và vốn có. Chúng ta không xây 

dựng hòa bình theo kiểu đó, không cầu nguyện cho hòa bình kiểu đó. 

Hòa bình theo kiểu nô dịch (La paix de. .) Anh kiểm soát cả tƣ tƣởng, 

văn hóa, nghệ thuật văn chƣơng, không cho ngƣời ta tiếp cận với những 

nền văn minh ánh sáng thật sự, không cho họ biết đến những giá trị đích 

thực của sự thật, anh bƣng bít thông tin, ém nhẹm sự thật. Từ đó anh dễ 

dàng làm cho ngƣời ta ngu muội, triệt tiêu ý chí tự cƣờng, không cho họ 

biết đến sự thật, công bằng, dân chủ. Anh thực hiện chính sách ngu dân 

rồi biến dân chúng thành những bầy cừu dễ sai theo ý định của 
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anh. Chúng ta không xây dựng hòa bình theo kiểu đó, không cầu 

nguyện cho hòa bình kiểu đó. 

Hòa bình theo kiểu mua chuộc"đấm mõm" (La paix achete) Anh dùng 

bả danh lợi, chức tƣớc, địa vị, tiền bạc để đấm mõm mua chuộc ngƣời 

khác, anh biến họ thành những kẻ hèn, ngậm miệng ăn tiền, tham tiền 

và bất lƣơng, anh biến họ thành nạn nhân rồi sử dụng họ làm tay sai cho 

mình để đàn áp, đánh đập những kẻ thấp cổ bé miệng, gây nên những 

cuộc "huynh đệ tƣơng tàn". Anh mua chuộc họ bằng những đồng tiền 

trên xƣơng máu của những ngƣời dân lành mà chính anh đang ra sức 

bóc lột vơ vét. Vậy chúng ta thấy có hòa bình không? Nhƣng chúng ta 

luôn nghe họ nói là chúng ta đang sống trong hòa bình. Chúng ta không 

xây dựng hòa bình theo kiểu đó. Không cầu nguyện cho hòa bình kiểu 

đó… 

Bài giảng của vị linh mục trẻ chƣa kết thúc nhƣng đã làm cho viên quan 

năm hằm hằm tức giận, đứng lên bỏ về… và đoàn tùy tùng Pháp cũng 

đứng dậy về theo. Cộng đoàn giáo dân thì vui mừng phấn khởi. Họ 

chƣa bao giờ đƣợc nghe một vị linh mục trẻ nào mà giảng hay và mạnh 

mẽ nhƣ vậy, nhất là trƣớc mặt quân đội Pháp. 

Sau đó Chính phủ kháng chiến Việt minh(VM) đã có báo cáo về sự kiện 

này và đƣợc Cụ Hồ đánh giá rất cao.Vì tôn chỉ của VM ban đầu xem ra 

cũng đáp ứng đƣợc nhu cầu của đông đảo đồng bào yêu nƣớc mà cha 

Quynh là một đại diện xuất sắc. 

Với các hoạt động từ bên Pháp, các bài giảng, bài báo chống bất công 

của cha,nên chính quyền VM muốn đƣa cha vào Ủy ban liên lạc công 

giáo. Nhƣng cha đã khôn khéo từ chối. 

Nhƣng lịch sử nhiều khi bị giễu cợt, số là khoảng 30 năm sau tại nhà 

thờ phố Dinh (giáo xứ An tân, Hải phòng), trong bài giảng Lễ, cha 

Quynh kể lại nguyên văn bài giảng Phủ lý năm xƣa.,liền bị an ninh của 

chính quyền Việt Nam Dân chủ Cộng hòa truy đuổi. 
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Câu chuyện cha Quynh cùng với Đức Giám Mục Trịnh Nhƣ Khuê gặp 

Ông Hồ: 

 

Sau hiệp định Giơnevơ 1954, chia cắt đất nƣớc làm đôi. Hàng triệu 

ngƣời dân miền Bắc phải bỏ nhà cửa, ruộng vƣờn đất đai, tài sản đã bao 

đời xây dựng, thậm chí cả mồ mả cha ông, để di cƣ vào Nam, trong đó 

có khoảng 900 ngàn ngƣời Công Giáo. 

Trƣớc tình hình đó. Đức Giám Mục Hà Nội Trịnh Nhƣ Khuê và cha 

Quynh đã đi kinh lý đến hầu hết mọi nơi trong Địa phận để động viên, 

an ủi các giáo đoàn địa phƣơng còn đang ngơ ngác sợ hãi vì những biến 

động lịch sử. Đức Cha yêu cầu: các linh mục và hàng giáo phẩm phải ở 

lại để giữ gìn, chăm sóc nhà Chúa, các cơ sở tôn giáo. Còn với giáo dân, 

các Ngài không ép ở lại, chỉ đƣa ra đƣờng hƣớng cho họ tự do lựa chọn 

trong sự phó thác vào Chúa trƣớc thời cuộc. 

Cha Quynh còn đƣợc Đức Cha cử vào Nam, xuống cảng Hải Phòng yêu 

cầu nhiều cha, nhiều thầy quay lại Hà Nội. Chính trong số này đã có 

những vị làm Giám mục. Nhƣng cũng có linh mục nhƣ linh mục 

Nguyễn Thái Bá. Sau này hoạt động cho: UBLLCG “Ủy ban liên lạc 

công giáo”- Giáo dân thƣờng gọi là “Ủy ban lầm lạc công giáo” hay 

“Ủy ban lung lạc công giáo”.  

Không hiểu sao những việc vận động hàng giáo sĩ địa phận Hànội ở lại 

không di cƣ của Đức cha Khuê và cha Quynh lại đƣợc Phủ Chủ tich biết 

rất tƣờng tận. Hai thầy trò nhận đƣợc giấy mời vào gặp Cụ Hồ. Đúng 

hẹn, Đức Cha Khuê và cha trợ lý Quynh (khi đó cha mới 28 tuổi) có 

mặt ở Phủ Chủ tịch. Hôm đó đích thân Cụ Hồ ra tiếp. Cha Quynh nhớ 

lại: cử chỉ của Cụ Hồ thì tỏ ra thân thiện, nhƣng cái bắt tay thì rất cứng 

và lạnh… Trong phòng khách ngoài ba ngƣời không có bất cứ một ai, 

không vệ sĩ, không thƣ ký, không báo chí. 

Trong khi chào hỏi, Đức Cha giới thiệu Cha Quynh cùng đi, Cụ Hồ tỏ 

ra rất hài lòng vì đƣợc gặp vị linh mục trẻ nổi tiếng là ngƣời cƣơng trực, 

đấu tranh mạnh mẽ đòi buộc ngƣời Pháp trả lại độc lập cho Việt Nam 
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(Cụ Hồ đã đƣợc báo cáo về linh mục Quynh khi cha còn đang du học ở 

Pháp, và cha có những bài giảng, bài báo bảo vệ cho quyền lợi của dân 

tộc Việt Nam). Qua hệ thống tuyên truyền của đảng, cha Quynh cũng 

đƣợc biết về Cụ Hồ nhƣ một thần tƣợng. 

Sau một hồi nói chuyện xã giao và khen ngợi, Cụ Hồ đột nhiên nói: 

Tại sao cụ giám mục chỉ “ra lệnh” cho chức sắc ở lại thôi ? Phải kêu gọi 

cả tín đồ trong địa phận mình đừng nghe xúi dục của kẻ địch di cƣ 

vào Nam. Tôi thƣơng đồng bào công giáo lắm(?!). Ngƣời thì sẽ làm mồi 

cho cá ngoài biển, ngƣời thì vùi xác trong đồn điền cao su, ngƣời làm 

bia đỡ đạn cho địch… 

Nói đến đây Cụ Hồ bỗng rút từ trong túi áo ra chiếc khăn mùi xoa rồi 

đƣa lên chấm chấm, ý nhƣ lau nƣớc mắt. Đức Cha Khuê hơi lúng túng 

ra dấu cho cha thƣ ký trả lời. Với óc quan sát tinh tƣờng, cha Quynh 

ngạc nhiên vì thần tƣợng bị sụp đổ. Tuy nhiên, ngài vẫn đáp lời Cụ Hồ 

bằng giọng nói lễ phép. Cha nói: 

-Thƣa Cụ chủ tịch, cháu đã đƣợc cùng với Đức Giám Mục đi kinh lý ở 

nhiều giáo xứ. Đức Giám Mục đã yêu cầu hàng giáo phẩm ở lại dù có bị 

bách hại đến đâu đi nữa. Nhƣng đối với giáo dân ở đâu, làm gì, đó là 

quyền tự do của họ. Đức Giám mục không thể ra lệnh cho họ ở lại,hay 

ra đi. Vì làm nhƣ vậy là vi phạm vào chữ ký của chính Cụ đã kí trong 

hiệp định Giơnevơ đấy ạ. 

Nghe những lời nói ôn tồn và cứng rắn của cha, nét mặt Cụ Hồ bỗng 

nhiên biến sắc, da mặt căng ra rồi đanh lại. Cụ Hồ không nhắc gì tới 

chuyện này nữa và chuyển sang chuyện khác. 

(Nhóm SVCG Hải Hà 14.3.2017) 

(Nguồn: giadinhlaurenso.org 14.3.2017) 

Đức Ông Giuse Đích Nguyễn Ngọc Oánh 

Thánh Lễ Cầu Nguyện Cho Ðức Ông Giuse Nguyễn Ngọc Oánh 

Nhân Ngày Giỗ 1 Năm. 
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Hà Nội, Việt Nam (11/08/2008) - Sáng ngày thứ Hai, 11 tháng 8 năm 

2008, tại thánh đƣờng giáo xứ Hà Thao - giáo phận Hà nội, Ðức Tổng 

Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt và khoảng 40 linh mục đã dâng 

Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức Ông Giuse Ðích Nguyễn Ngọc Oánh 

nhân dịp giỗ lần thứ nhất. Tham dự Thánh lễ đặc biệt này, có rất đông 

tu sĩ nam nữ, chủng sinh và bà con giáo dân, cùng với thân quyến của 

Ðức Ông. 

Ðức ông Giuse Ðích Nguyễn Ngọc Oánh sinh năm 1922, thụ phong linh 

mục năm 1957. Khi còn nhỏ, Thiên Chúa đã chiếu soi vào tâm hồn Ðức 

ông, ơn gọi trọn đời tận hiến làm linh mục. Qua bao năm học hỏi, ơn 

gọi đó đã đến với Ðức ông. Thế rồi, những khó khăn, ngặt nghèo ập đến 

với Ðức ông. Trải qua bao năm tháng thăng trầm gian nan khổ sở, có 

lúc tƣởng chừng sức ngƣời không vƣợt qua nổi, nhƣng ngƣời vẫn một 

niềm phó thác, cậy trông và tin tƣởng vào Chúa quan phòng. Chúa sẽ 

nhận lời cha nhƣ lời tạ ơn trong Thánh vịnh 4: 

"Lạy Thiên Chúa là đèn trời soi xét 

Khi con kêu, nguyện Chúa đáp lời 

Lúc ngặt nghèo Chúa đã mở lối thoát cho con 

Xin thƣơng xót nghe lời con cầu khẩn". 

Lịch sử cứu độ, từ Ai Cập tới miền đất hứa, chặng đƣờng có chi là bao, 

mà Thiên Chúa đã thanh luyện dân Ngài qua 40 năm ròng. Ðúng là 

nhiều lúc Thiên Chúa đã vẽ đƣờng thẳng thành đƣờng cong. Ðối với 

Ðức ông, quả thực, từ Toà Giám mục về giáo xứ Hà Thao chƣa đầy 40 

cây số, thế mà ngƣời cũng phải đi mất 23 năm trƣờng. Ðó đúng là ý 

Chúa nhiệm mầu trên cuộc đời của Ðức ông. Thế rồi Ðức ông đƣợc bổ 

nhiệm về Hà Thao coi sóc 16 xứ họ. Khi Ðức ông về đây, giáo dân thì 

khô khan, chểnh mảng, bởi lâu ngày không có ngƣời chăn dắt. Nhà thờ 

thì hƣ hỏng, nứt nở từng gian, nhà xứ thì tiêu điều mục nát. Một mình 

ngƣời với 13 ngàn giáo dân, ngày đêm không quản nắng mƣa, gian nan 

vất vả, dạy dỗ, coi sóc, xây dựng lại cơ sở vật chất cho Giáo Hội. Chẳng 
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những thế, Ðức ông còn góp phần đắc lực vào công việc đào tạo các 

linh mục để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa trong lúc "lúa chín đầy đồng 

mà thợ gặt thì thiếu". Tình thƣơng của Ðức ông thật lớn lao, Ðức ông 

luôn nghĩ tới mọi ngƣời, những ngƣời nghèo cả về vật chất lẫn tinh 

thần. Ngƣời thƣờng đi hàng trăm cây số để vào rừng núi hẻo lánh, mang 

Chúa đến cho họ. Ngƣời đói, Ðức ông mang gạo đến cho, ngƣời không 

nơi cƣ ngụ, Ðức ông làm nhà để tránh mƣa nắng bất luận là thành phần 

nào. Hƣớng sống của Ðức ông là "Yêu thƣơng và phục vụ", ngƣời đã 

vâng lời cách tuyệt đối để cứu rỗi các linh hồn. 

Ðức ông về với Chúa để lại cho Giáo Hội một di sản vô cùng quý giá. 

Ðó là một hàng ngũ linh mục thông thái, đạo đức, thánh thiện dẫn dắt 

đoàn chiên của Chúa. Những ngôi thánh đƣờng khang trang của 16 xứ 

họ và Mƣờng Riệc nữa để xứng đáng nơi tôn thờ. Một đoàn chiên đông 

đảo vững vàng đức tin, một hàng ngũ giáo lý viên vững chắc để dẫn dắt 

thế hệ mai sau. Quả thực, việc Ðức ông ra đi tựa nhƣ hạt giống thối nát 

đi để sinh nhiều bông hạt mới. Ðức ông để lại tấm gƣơng về một mảnh 

đời đơn sơ, khó nghèo, chan hòa và yêu thƣơng mọi ngƣời, chia sẻ tất 

cả những tân toan lắng lo của mọi ngƣời. 

Với 85 tuổi đời, 55 năm làm linh mục, cả cuộc đời Ðức ông đã trung 

thành với ơn gọi của mình,  trở nên chứng nhân kiên cƣờng của tình yêu 

Chúa và sự quảng đại đối với tha nhân theo gƣơng Thầy Chí Thánh. 

Ðức ông là nhân chứng sống của lịch sử Giáo Hội Bắc Việt vào những 

năm gặp nhiều thử thách của thập niên 50-60. Ðối với các cụ già, Ðức 

ông hằng tôn trọng, đối với các cháu thiếu nhi, Ðức ông hằng yêu 

thƣơng dạy dỗ, đối với giới trẻ, Ðức ông quý mến, luôn muốn các cháu 

tham gia nhiều trong công việc mục vụ để thêm phần thăng tiến 

Trong ngày lễ an táng của Ðức ông, đại diện xứ Hà thao và 16 xứ họ 

đƣợc Ðức ông coi sóc đã chia sẻ: Ðức ông là ngƣời cha nhân từ hằng 

nuôi dƣỡng chúng con bằng của ăn thiêng liêng chính là Mình Máu 

Chúa Kitô trong thánh lễ hàng ngày. Cha là ngƣời thầy dạy dỗ chúng 

con trong bàn tiệc Lời Chúa, ngay cả trong xã giao thƣờng ngày để 

chúng con biết sống Lời Chúa và giữ đạo cho nên. Chẳng những là 
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ngƣời cha, ngƣời thầy, hơn thế nữa cha còn là ngƣời mẹ hiền. Mỗi lúc 

chúng con ốm đau, cha thƣờng thăm hỏi, hay có sự gì không hay, không 

phải, cha nhẹ nhàng dạy bảo. Với những ngƣời già ồm yếu, cha chăm 

sóc tận tình bằng những lời thăm hỏi. Những ngƣời cần đến bí tích cuối 

cùng thì bất kể đêm hay ngày, nắng hay mƣa, trời nóng hay rét, cha đều 

tận tâm mang đến cho họ của nuôi linh hồn là chính Bí Tích Xức Dầu 

bệnh nhân và Bí Tích Hoà Giải, cha chăm sóc họ cả hồn lẫn xác. Công 

cha nhƣ núi Thái Sơn... 

Phần cha, cha chỉ biết cho đi mà không đòi đền đáp, không một bằng 

khen, không một huy chƣơng, chỉ biết phục vụ và phục vụ. Có lần 

chúng con hỏi cha về thân thế và sự nghiệp thì cha trả lời rằng: "Tôi thế 

nào thì mọi ngƣời đều biết cả". Chúng con xin lát đá hoa trong nhà cha 

cho sạch sẽ thì cha bảo: "Bao giờ mọi nhà trong làng Hà Thao này có đá 

hoa thì tôi mới lát". Trong những ngày xuân, mọi nhà chung vui tiệc 

tùng chúc tụng nhau, thì cha nắm cơm ra đi cùng các con, mang niềm 

vui ngày xuân đến cho những ngƣời bất hạnh, cô đơn, không có cơm 

ăn, nhà ở. Chỗ nghỉ ngơi của cha là dƣới những lùm cây trên bờ đê sông 

Hồng, dòng sông vô tình vẫn lững lờ chảy mà không biết phía trên có 

cụ già tóc bạc đang phải bẻ từngmiếng cơm nắm ăn vui vẻ. Những hạt 

mƣa xuân cũng không kiêng nể gì đoàn ngƣời tìm niềm vui nơi những 

ngƣời bần cùng của xã hội, vẫn phảng phất bay bay đậu trên mái tóc 

một cụ già, làm cho mái tóc thêm trắng hơn. Một vĩ nhân âm thầm làm 

việc thiện đang nằm trên thảm cỏ xanh mà không ai biết đến. 

Một năm đã trôi qua thật nhanh, hôm nay, con cái Ðức ông và đông đảo 

mọi thành phần dân Chúa cùng tụ họp về Hà thao để cùng hiệp thông 

với Ðức Tổng Giuse và quý Cha dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Ðức 

ông. Hình ảnh của Ðức ông vẫn còn sâu đậm trong lòng mọi ngƣời với 

bao niềm thƣơng mến, quý trọng. 

Chia sẻ bài tin mừng về hai môn đệ trên đƣờng Emmau, Ðức Tổng 

Giuse đã nêu bật hành trình cuộc đời của Ðức ông cũng nhƣ một con 

đƣờng Emmau kéo dài với bao chuân truyên sóng gió. Năm 1954, khi 

đang du học ở nƣớc ngoài, vâng lời bề trên, Ðức ông đã trở về giáo 
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phận trong một hoàn cảnh đầy trắc trở hiểm nguy. Thế rồi, do thời thế, 

Ðức ông đã phải trải qua 20 năm quản chế khắc nghiệt giữa lúc tuổi trẻ 

đầy hăng say phục vụ và nhiệt huyết tông đồ. Cuộc đời Ðức ông là một 

chuỗi hành trình trên những con đƣờng Emmau thật lắm chông gai 

nhƣng đầy tràn niềm vui vì có Chúa đồng hành. Dù chịu nhiều oan ức, 

khổ đau nhƣng Ðức ông vẫn vui lòng chấp nhận mà không oán trách, 

một lòng vì Chúa và đoàn chiên của mình. Tấm gƣơng khiêm nhƣờng, 

đơn sơ, thân thiện và nhất là lòng đạo đức sốt sắng của Ðức ông luôn 

còn mãi, dù giờ ngƣời đã về với Chúa. 

(Nguồn: Internet, ngày 27.5.2021) 

Một vài sự kiện khác về Đức ông Nguyễn Ngọc Oánh 

Theo cuốn Chân dung Linh mục Việt Nam, HĐGMVN:Tháng 7 năm 

1951, sau khi lãnh chức Phó tế, thầy Oánh đƣợc cử đi du học tại Hoa 

Kỳ. Tiếp tục học Thần học tại Đại chủng viện Saint Meinrad, Indiana, 

thày đƣợc chịu chức Linh mục ngày 03.05.1952. Sau đó cha đƣợc 

chuyển đến Đại học Loyola tại Chicago để học môn Xã hội học. Tháng 

6 năm 1954 cha tốt nghiệp Master về xã hội học. Đang tiếp tục dọn tiến 

sĩ thì ngài nhận đƣợc thƣ của cha Phêrô Nguyễn Huy Mai chuyển đạt 

lệnh truyền của Đức cha Giuse Maria Trịnh Nhƣ Khuê nhƣ sau: “Xin 

cha biên thƣ cho các cha Trƣơng, cha Thông, cha Oánh, báo tin cho các 

cha ấy biết tôi muốn cho các cha ấy về Bắc. Các cha bỏ đi Nam nhiều, 

thiếu ngƣời làm việc. Tôi muốn mở lại các Chủng viện. Tôi để tùy ý các 

cha, nhƣng nếu các cha ấy về thì tôi mừng lắm”. 

Nhận đƣợc thƣ ấy, ngài lo âu suy nghĩ rất nhiều. Vì đang học dở dang. 

Vì hoàn cảnh quê nhà đang rối ren và những ngƣời thân thiết ngăn cản. 

Nhƣng cha Thông nói với ngài: “Bỏ tất cả mà về thì đƣợc Chúa Thánh 

Thần”. Thế là hai cha cùng nhau quyết định vâng lời bề trên trở về giáo 

phận dù rất băn khoăn lo lắng vì biết chắc sẽ gặp nhiều khó khăn. 

Tháng 9 năm 1955, về đến nhà, ngài lao ngay vào công việc, vừa làm 

thƣ ký cho Đức cha, vừa dạy học cho Tiểu chủng viện Gioan, vừa dạy 

giáo lý cho giới trí thức. Có thể nói các lớp giáo lý này là một thao thức 
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hợp thời nên đã quy tụ đƣợc một khối lƣợng học viên trí thức lớn lao. 

Mỗi tuần hai buổi, quy tụ hàng ngàn sinh viên và giáo viên, lớp giáo lý 

có kết quả rất tốt..Vì lớp giáo lý có ảnh hƣởng sâu rộng nên chính 

quyền ra lệnh đình chỉ. Ngài lại lui vào âm thầm, tổ chức đào tạo giáo 

lý viên trong Tòa giám mục. 

Thấy ảnh hƣởng mạnh mẽ của ngài, và vì ngài không ủng hộ Ban Liên 

Lạc Công Giáo, nên chính quyền quyết định bắt ngài cải tạo tại chỗ. 

Ngày 16.08.1965, ngài bị quản chế tại Chuôn Trung với kỷ luật nghiêm 

ngặt: Không đƣợc đi ra khỏi thôn. Không đƣợc nói chuyện với bất cứ 

ngƣời nào trong thôn. Khách muốn đến thăm phải có phép của công an. 

Không đƣợc làm lễ trƣớc mặt giáo dân. 

Tuy bị quản chế nghiêm ngặt, hằng ngày phải chịu đựng những thái độ, 

lời lẽ nghi kỵ, nhục mạ, luôn bị gọi lên thẩm vấn, điều tra, làm kiểm 

điểm, làm báo cáo liên tục, ngài vẫn luôn vui tƣơi. Ngài hăng hái làm 

việc tay chân nhƣ cuốc đất trồng rau, đào giếng. Và nhất là, dù bị cấm 

đoán, ngài vẫn dâng lễ vào lúc 2 giờ sáng để giáo dân có thể tham dự 

thánh lễ. Ngài dâng lễ rất sốt sắng. Đó là lý do tại sao giáo dân xa xôi 

cũng đến tham dự thánh lễ lúc 2 giờ sáng. Ngài lợi dụng thời gian để 

cầu nguyện và tôn thờ Thánh Thể. Đó chính là nguồn sống, nguồn sức 

mạnh nâng đỡ ngài trong thời gian rất khó khăn này… 

Sau 20 năm bị giam lỏng, ngài đƣợc tự do vào năm 1985 để đi coi xứ 

Hà Thao, tiếp tục dạy Đại Chủng viện, đặc trách ngƣời dân tộc Mƣờng 

vùng Hòa Bình và làm thƣ ký cho Hội đồng Giám mục. (Sđd tr.207-

209) 
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CHƢƠNG 3 

 
Những Tâm Tƣ U Uẩn Về Giáo Hội 

 

 

Đến đây, tƣởng có thể chấm hết số trang sách. Nhƣng trong hồ sơ tài 

liệu, chúng tôi còn những điều nhức nhối lắm mà chƣa nói ra đƣợc. 

Nghĩ rằng không còn có dịp nào nữa, nên chúng tôi viết thêm Chƣơng 3 

để trình bày những điều không thể không nói lên. Đó là những tiếng nói 

của một số linh mục và giáo dân.Họ nói về giáo hội. Họ nói với giáo 

hội qua hàng Giám mục. Còn Chƣơng 4:Ngƣời Công giáo Việt Nam 

đang ở dâu? Đây là chƣơng chúng tôi nói về ngƣời tín hữu Công giáo 

Việt Nam, trong đó có chúng tôi. Chúng tôi nói với chúng tôi, nói với 

những ngƣời ly hƣơng, có lối đi màkhông có đƣờng về!Đã nửa thế kỷ 

trôi qua! Có ngƣời đã vĩnh viễn gửi thân xác ở xứ ngƣời!Và Chƣơng 5: 

Con Ngƣời là Con đƣờng của Giáo hội. Đây là chƣơng cuối, chúng tôi 

nói về những con ngƣời đau khổ. Nói để giải tỏa những u uất trong 

lòng…Thế hệ bạn hữu chúng tôi đã thất bại, không ngăn cản đƣợc cuộc 

chiến “nồi da xáo thịt”, từ 1955 đến 1975. Đến nay, một số lƣu vong ở 

nơi này nơi kia. Còn ngƣời ở lại nhƣ chúng tôi, sống bên lề! Lòng quặn 

đau mỗi khi thấy ngƣời chết trong nhà tạm giam, thấy ngƣời trẻ từng 

nhóm tay bị còng bƣớc ra tòa. Trƣớc mặt họ, là những ông, bà thẩm 

phán lƣơng tâm từ bao giờ đã trở thành điều giễu cợt cho ca dao thời 

mới: 
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THẰNG BỜM 

 

Thằng Bờm có cái lƣơng tâm 

Quan ông xin đổi một hầm rƣợu bia, 

Bờm rằng Bờm chẳng lấy bia. 

Quan ông xin đổi một nia yến sào, 

Bờm rằng Bờm chẳng lấy sào. 

Quan ông xin đổi mƣời chầu bia ôm, 

Bờm rằng Bờm chẳng muốn ôm. 

Quan ông xin đổi nghìn đồng đô la. 

Bờm rằng “Sao lạ vậy cha? 

Lƣơng tâm đem đổi toàn là chi mô !” 

Quan ông liền nói sửng cồ: 

“Chứ bộ mày tƣởng quý hồ lắm sao 

Lƣơng tâm không đáng nửa hào, 

Tao đùa mày đấy,...Úi giào tƣởng ngon!...” 

 

BA PHA 

Báo Lao Động số 51/93 ngày 27-6-1993 

(Mục: Thơ châm...cứu) 
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Thỉnh nguyện thƣ của 10 linh mục Việt Nam, 2006. 

 

(Chúng tôi nhận đƣợc Thỉnh nguyện thƣ này từ một thân hữu  sống tại 

Hoa Kỳ gửi qua email của chúng tôi vào ngày 08.10.2006.Thƣ trình bầy 

ba điều: Điều 1, là ngƣời Kitô hữu phải trở thành muối men và ánh 

sáng. Điều 2, sống đức tin giữa lòng xã hội là thực thi chƣơng trình 

Chúa Giêsu đƣa ra khi Ngƣời bắt đầu đi rao giảng Tin Mừng. Điều 3, 

sống đức tin giữa lòng xã hội là sống theo tinh thần và con đƣờng thập 

giá Chúa Giêsu đã đi. 

Thỉnh nguyện thƣ do 10 linh mục viết, 5 cha ở trong nƣớc và 5 cha ở 

nƣớc ngoài (Hoa Kỳ và Đức Quốc). 

 

Các linh mục nêu ra vấn đề: “Hội đồng Giám mục đã có đầy đủ các 

chức vụ và các ủy ban nhƣng vẫn còn thiếu chức vụ Phát ngôn viên và 

Ủy ban Công lý Hòa bình mà mọi Hội đồng Giám mục trên thế giới đều 

có”. Trong thực tế, Hội đồng Giám mục Việt Nam chỉ còn thiếu “Phát 

ngôn viên”, còn Ủy ban Công lý và Hòa bình, trực thuộc HĐGMVN, đã 

đƣợc thành lập trong Đại hội XI từ 04-08.10.2010. Chủ tịch Ủy ban đầu 

tiên là Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp op, Giám mục Giáo phận 

Vinh,nhiệm kỳ 2010-2013 và cho đến 2019. 

 

Các cha đã nêu ra một tình trạng đáng tiếc trong Giáo hội Việt Nam 

dƣới chế độ Cộng sản vô thần:  

 

“Lẽ ra GHCGVN phải  là đuốc soi đƣờng cho toàn Dân dõi bƣớc, 

nhƣng đáng tiếc là vì nhiều lý do rất phức tạp, Giáo hội đã chƣa làm 

đƣợc việc này. Điều đó chẳng những đã khiến Giáo hội bị phân hóa lắm 

khi rất trầm trọng, mà còn làm cho toàn Dân lầm lạc theo. Lẽ ra 

GHCGVN phải thống nhất về nhận thức và thái độ vững chắc, đầy đủ 

đối với chủ nghĩa và chế độ CSVN đã, rồi mới nghĩ đến việc phát triển 

chính mình. Thực tế, một số thành viên của Giáo hội đã làm ngƣợc lại, 

là đang khi chƣa hình thành nhận thức và thái độ thống nhất này, thì lại 

quá hăng say muốn truyền giáo và phát triển theo bề nổi thƣờng là rất 
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hời hợt. Hậu quả là sự lựa chọn rất tùy tiện của từng thành viên của 

Giáo hội đã làm cho việc thỏa hiệp với Cộng sản ngày càng trở nên phổ 

biến. Thay vì cần làm ĐÚNG VIỆC, nhiều Kitô hữu chỉ thích làm 

ĐƢỢC VIỆC dù phải trả những giá rất đắt mà chắc chắn đã và đang để 

lại di họa lâu dài và trầm trọng cho Giáo hội.” (Điều 1) 

 

Thỉnh nguyện thƣ cũng nêu lên với HĐGMVN một tình trạng xã hội rất 

xấu về nhân quyền về phẩm giá của con ngƣời bị tƣớc đoạt bởi một nhà 

cầm quyền mà cho đến lúc này, họ vẫn kiên định  “học thuyết tƣ tƣởng 

Mác-Lênin và chế độ xã hội chủ nghĩa, là một xã hội tụt hậu, đói nghèo, 

đầy dẫy áp bức, bất công, bóc lột.” (Điều 2) 

 

Ở điều cuối cùng (điều 3), sống đức tin giữa lòng xã hội, các linh mục 

suy nghĩ về tấm gƣơng trƣớc mắt “của bao ngôn sứ Cựu ƣớc mà chẳng 

vị nào là không bị bách hại, tấm gƣơng của Thầy Chí Thánh mới sống 

đƣợc 1/3 đời ngƣời  thì đã phải chịu phanh thây trên thập giá vì quyết 

liệt sống cho tình yêu, vì những ngôn hành công bố chân lý và bênh vực 

lẽ phải, tấm gƣơng của mọi Tông đồ và mọi ngƣời con ƣu tú của Giáo 

hội hoàn vũ - trong đó có 118 vị thánh Tử đạo Việt Nam - đã trải qua 

cuộc đời trong gian khổ và kết thúc cuộc đời trong vũng máu để hoàn 

thành nhiệm vụ chứng nhân”. 

 

Sau đây là toàn văn  

 
Thỉnh nguyện thƣ của 10 linh mục, trong và ngoài nƣớc: 

 

Kính trình 

 

Kính gởi Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 

 

Kính thƣa Quý Đức Hồng y, Tổng giám mục và Giám mục 
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Vâng theo lời kêu gọi dân Chúa góp ý kiến cho Hội đồng Giám mục 

nhân mỗi Hội nghị thƣờng niên, về mọi vấn đề bức thiết của Giáo hội 

Việt Nam, nhất là cho Thƣ chung năm nay với chủ đề là “Sống đức tin 

giữa lòng xã hội Việt Nam hiện thời”, chúng con-một số linh mục trong 

và ngoài nƣớc thao thức với vận mệnh của Mẹ Quê hƣơng và Mẹ Giáo 

hội-xin có vài ý kiến thô thiển trình lên Hội đồng Giám mục với tâm 

tình con thảo. 

 

1.Sống đức tin giữa lòng xã hội, theo chúng con thiết nghĩ, là trở thành 

muối, men và ánh sáng, nhƣ hình ảnh chính Chúa Giêsu đã dùng. 

 

Kitô hữu Việt Nam phải trở thành muối men để giữ cho mọi thành phần 

xã hội khỏi hƣ thối, giúp cho cuộc sống giữa xã hội đƣợc mặn nồng và 

làm cho mọi sinh hoạt trong xã hội vƣơn lên tới những giá trị tinh thần 

siêu việt. Kitô hữu Việt Nam phải là ánh sáng soi chiếu một thế gian 

chìm ngập trong bóng tối của những học thuyết xa lạ và thậm chí đối 

nghịch với Tin Mừng để làmcho nó nhận ra những sự thật chính yếu và 

vĩnh cửu. 

 

Hơn ai hết Quý Đức cha đều đã thấy suốt gần 90 năm qua, chủ nghĩa và 

chế độ Cộng sản đã hành hạ vô cùng tàn khốc và giết hại hàng trăm 

triệu nạn nhân khiến Đức Giáo hoàng Pio XI đã mạnh mẽ lên án và mới 

đây Nghị viện Hội đồng Châu Âu gồm 46 nƣớc bằng Nghị quyết 1481 

ngày 25.01.2006 đã cực lực lên án nó đã phạm tội ác chống nhân loại và 

khẳng định Nhân loại phải vĩnh viễn chôn táng nó vào quá khứ. Bất 

hạnh thay, từ hơn 60 năm nay tại miền Bắc và hơn 30 năm nay tại trên 

toàn Đất nƣớc Việt Nam, rõ ràng chủ nghĩa duy vật vô thần Mác-xít và 

chế độ độc tài toàn trị Cộng sản đã làm cho xã hội hƣ thối nặng nề và 

bầu trời Việt Nam u tối dày đặc, bằng chứng là sự tƣớc mất mọi nhân 

quyền cơ bản của ngƣời dân nhƣ tự do tôn giáo, tự do ngôn luận, tự do 

bàu cử, tự do lập hội…Hậu quả là xuống cấp giáo dục, băng hoại luân 

lý, khủng hoảng nhân cách, lệch lạc lƣơng tâm, thiếu vắng tình ngƣời, 
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tràn ngập tệ nạn, tụt hậu kinh tế và đại đa số nhân dân lâm cảnh khốn 

cùng. Điều này không ai có thể chối cãi. 

 

“Vậy Kitô hữu phải làm men muối và ánh sáng thế nào khi con đƣờng 

vào thế gian, xã hội bị Pháp lệnh tôn giáo gây cản trở mọi bề: Giáo hội 

không đƣợc toàn quyền đào tạo và bổ nhiệm nhân sự của mình (quyết 

định cuối cùng vẫn là của nhà nƣớc thế tục và nghịch đạo), không đƣợc 

quyền giáo dục giới trẻ đủ mọi tuổi (mới ngang trƣờng mẫu giáo), 

không đƣợc quyền truyền bá giáo lý Tin Mừng và học thuyết xã hội của 

Giáo hội (mới chỉ có một bản tin Hiệp Thông duy nhất, phổ biến hạn 

chế; còn sách đạo in ra thì đếm đƣợc trên đầu ngón tay và sau khi nhà 

nƣớc vô thần đã kiểm tra nội dung chặt chẽ). 

 

“Chúng con nghĩ Kitô hữu làm men muối và ánh sáng trong hoàn cảnh 

cụ thể của Việt Nam XHCN trƣớc hết cốt tại việc Giáo hội Công giáo 

Việt Nam (GHCGVN) phải có thái độ đúng đắn với chủ nghĩa vô thần 

nghịch đạo và chế độ độc tài toàn trị Cộng sản xét từ góc độ đức tin và 

luân lý, một chủ nghĩa và chế độ mà chính Đức Cố Giáo hoàng Gioan-

Phaolô II đã xác định với Đức Cố Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn 

Kim Điền rằng nó chỉ toàn là dối trá và không thể thay đổi đƣợc. Hơn 

70 năm qua, một số Tín hữu đã mơ hồ và ảo tƣởng về vấn đề này, dẫn 

đến nhiều lựa chọn lầm lạc, tác hại không những cho bản thân mà còn 

cho cả Dân tộc. 

 

“Lẽ ra GHCGVN phải  là đuốc soi đƣờng cho toàn Dân dõi bƣớc, 

nhƣng đáng tiếc là vì nhiều lý do rất phức tạp, Giáo hội đã chƣa làm 

đƣợc việc này. Điều đó chẳng những đã khiến Giáo hội bị phân hóa lắm 

khi rất trầm trọng, mà còn làm cho toàn Dân lầm lạc theo. Lẽ ra 

GHCGVN phải thống nhất về nhận thức và thái độ vững chắc, đầy đủ 

đối với chủ nghĩa và chế độ CSVN đã, rồi mới nghĩ đến việc phát triển 

chính mình. Thực tế, một số thành viên của Giáo hội đã làm ngƣợc lại, 

là đang khi chƣa hình thành nhận thức và thái độ thống nhất này, thì lại 

quá hăng say muốn truyền giáo và phát triển theo bề nổi thƣờng là rất 
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hời hợt. Hậu quả là sự lựa chọn rất tùy tiện của từng thành viên của 

Giáo hội đã làm cho việc thỏa hiệp với Cộng sản ngày càng trở nên phổ 

biến. Thay vì cần làm ĐÚNG VIỆC, nhiều Kitô hữu chỉ thích làm 

ĐƢỢC VIỆC dù phải trả những giá rất đắt mà chắc chắn đã và đang để 

lại di họa lâu dài và trầm trọng cho Giáo hội. 

 

Chúng con thấy Tuyên ngôn phụ đính do Liên Hiệp Quốc thông qua dịp 

kỷ niệm 50 năm ban hành Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền ngày 10-

12-1998có nói đến 10 quyền của ngƣời dân mà quyền thứ 5 là quyền tự 

do lập hội. Tuyên ngôn phụ đính viết: “Ai cũng có quyền kết hợp trong 

các hội đoàn dân sự hay chính trị. a-Các hội dân sự sinh hoạt trong 

phạm vi tôn giáo (Giáo hội), kinh tế, xã hội (công đoàn, nghiệp đoàn), 

văn hóa giáo dục, từ thiện nhân đạo, ái hữu tƣơng tế v.v…Các hội dân 

sự đƣợc quyền sinh hoạt tự trị trong xã hội đa nguyên và không chịu sự 

giám sát của Nhà nƣớc”. Vậy thì Pháp lệnh tôn giáo có vai trò gì mà lại 

buộc Giáo hội phải tuân phục? 

 

Chúng con thấy trong lòng Giáo hội vẫn xuất hiện một thế lực cản trở 

sự tự do độc lập của Giáo hội, cụ thể của Quý Đức cha, một thế lực tiếp 

tay cho nhà nƣớc độc tài, đó là các linh mục, tu sĩ tham gia vào công 

quyền nhƣ Quốc hội, Hội đồng Nhân dân,  Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban 

Đoàn kết. Điều này vừa trái Giáo luật và các quy định của Tòa thánh, 

vừa gây tác hại khôn lƣờng cho việc Giáo hội trở thành muối, men và 

ánh sáng. 

 

Chúng con thấy Quý Đức cha và rất nhiều linh mục, tu sĩ lặn lội tìm 

kiếm học bổng về giúp cho con cái mình đƣợc đi học, nhƣng rồi chính 

nhà nƣớc cộng sản duy vật lại giáo dục chúng thành ngƣời của họ (dựa 

trên điều 3 Luật Giáo dục năm 2005: “Nền giáo dục Việt Nam là nền 

giáo dục xã hội chủ nghĩa…lấy chủ nghĩa Mác-Lê-nin và tƣ tƣởng Hồ 

Chí Minh làm nền tảng”). Sứ mệnh làm muối, men và ánh sáng phải 

thúc đẩy Giáo hội đòi lại quyền giáo dục giới trẻ qua học đƣờng và giáo 

dục quần chúng qua các phƣơng tiện truyền thông. 
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“Kitô hữu chỉ có thể làm muối men và ánh sáng khi giúp Nhân dân, 

Đồng bào đạt đƣợc điều họ đang cần là các Nhân quyền tự do cơ bản 

nói trên. Tất nhiên chúng con không chủ trƣơng Giáo hội phải làm 

chính trị đảng phái chuyên biệt, mà chỉ mong Giáo hội phải có thái độ 

chính trị cần thiết đúng mức. Vì thế, chúng con thiết nghĩ chính khi 

Giáo hội đòi cho mình đƣợc độc lập trong viêc thiết lập sắp xếp cơ cấu, 

thành lập tổ chức hội đoàn, tuyển mộ huấn luyện nhân sự, tấn phong, 

thuyên chuyển chức sắc, bổ nhiệm, đề cử lãnh đạo của mình, thì chính 

việc này sẽ tạo đà và thúc đẩy phía dân sự đòi quyền tự do dấy lên 

phong trào, tự do thiết lập các đoàn thể đảng phái, tự do khai sáng 

những tổ chức phi chính phủ, đòi quyền sinh hoạt độc lập của mọi tổ 

chức nhân dân, quyền tự do bầu cử và ứng cử vào mọi cấp điều hành xã 

hội. 

 

Chúng con thiết nghĩ chính khi Giáo hội đòi cho mình quyền tự do 

truyền bá tôn giáo đến Nhân dân, tham gia vào mọi khía cạnh của đời 

sống xã hội, bằng cách thành lập và điều hành các trƣờng học đủ mọi 

cấp, từ nhà trẻ đến đại học, sở hữu và điều hành báo chí, phát thanh, 

truyền hình, trang mạng, nhà xuất bản riêng, thành lập và điều hành cơ 

sở hoạt động từ thiện, chẳng hạn bệnh viện và trại mồ côi, thì chính việc 

này sẽ tạo đà và thúc đẩy phía dân sự đòi quyền tự do thông tin, ngôn 

luận, quyền tự do hoạt động cứu tế xã hội, quyền tự do giáo dục cho 

mọi cá nhân và mọi tổ chức nhân dân. 

 

2.Sống đức tin giữa lòng xã hội, theo chúng con thiết nghĩ, là thực thi 

chƣơng trình chính Chúa Giêsu đã đƣa ra khi Ngƣời bắt đầu ra đi rao 

giảng Tin Mừng. 

 

“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi 

loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Ngƣời đã sai tôi đi công bố cho 

kẻ bị giam cầm biết họ đƣợc tha, cho ngƣời mù biết họ đƣợc sáng mắt, 

trả lại tự do cho ngƣời bị áp bức” (Lc 4,18). Câu ấy cho thấy Tin Mừng 
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có hai khía cạnh: truyền thông chân lý và bênh vực lẽ phải, do đó mà 

việc bác ái của Giáo hội cũng luôn có hai khía cạnh: cứu trợ và giải 

thoát. 

 

Xã hội Việt Nam hôm nay, dƣới sự cai trị của một nhà cầm quyền mà 

lúc này vẫn kiên định học thuyết tƣ tƣởng Mác-Lênin và chế độ xã hội 

chủ nghĩa, là một xã hội tụt hậu, đói nghèo, đầy dẫy áp bức, bất công, 

bóc lột. Bằng chứng là các cuộc khiếu kiện của hàng triệu nông dân ra 

tới tận trung ƣơng, là các cuộc đình công của hàng trăm ngàn công nhân 

tại các xí nghiệp khắp nƣớc… 

Kitô hữu chỉ có thể thực thi chƣơng trình của Chúa Giêsu khi một đàng 

vừa phải rất hăng hái và sẵn sàng trong việc an ủi cứu trợ các nạn nhân 

đau khổ do thiên tai nhƣ bão lụt…một đàng vừa phải lên tiếng bênh vực 

(bằng văn bản chính thức của thẩm quyền) và ra tay trợ giúp (bằng hành 

động công khai mạnh dạn) đối với các nạn nhân vừa đau khổ vừa tủi 

nhục do nhân tai. 

Chúng con thấy hàng triệu nông dân bị cƣớp ruộng, hàng vạn dân thiểu 

số bị cƣớp đất, hàng trăm ngàn công nhân bị bóc lột sức lao động, hàng 

trăm ngàn thanh niên nam nữ bị lừa ra ngoại quốc làm nô lệ lao công 

hay nô lệ tình dục, đó là chƣa kể khoảng gần 2 triệu thai nhi bị giết từ 

trong dạ mẹ mỗi năm và hàng trăm ngƣ dân bị giết trên biển cả…đã và 

đang chờ Giáo hội lên tiếng bênh vực họ, đến bên cạnh họ, cho họ 

chứng nghiệm lời Chúa: “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì 

Nƣớc Thiên Chúa (Giáo hội) là của anh em” (Lc 6,20) và “Phúc thay ai 

bị bách hại vì sống công chính, vì Nƣớc Trời là của họ” (Mt 5,10). 

Đang khi Giáo hội có một mạng lƣới quan sát viên bao trùm gần khắp 

cả nƣớc là các linh mục quản xứ và các tu sĩ thừa sai, có một hệ thống 

phát ngôn nhân cho sự thật và lẽ phải đầy khả năng, uy tín, phƣơng tiện, 

và không phải không có những tiếng nói đầy thế lực trƣớc nhà cầm 

quyền và trƣớc quốc tế cũng nhƣ đầy uy lực trƣớc nhân dân. 
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Chúng con thấy Hội đồng Giám mục đã có đầy đủ các chức vụ và các 

ủy ban nhƣng vẫn còn thiếu chức vụ Phát ngôn viên và Ủy ban Công lý 

Hòa bình mà mọi Hội đồng Giám mục trên thế giới đều có. Ủy ban 

Công lý Hòa bình để thƣờng xuyên nghiên cứu mọi vấn đề liên quan 

đến công lý trong xã hội và Phát ngôn viên để cấp thời lên tiếng về lập 

trƣờng của Giáo hội trƣớc những vụ việc khiến dƣ luận xôn xao và dân 

tình bức xúc mà lúc này nhan nhản tại Việt Nam. 

3. Cuối cùng, sống đức tin giữa lòng xã hội, theo chúng con thiết nghĩ, 

cần phải theo tinh thần và con đƣờng thập giá là con đƣờng mà Thầy 

Chí Thánh của chúng ta đã bƣớc đi. 

Chúng ta vẫn nhìn thấy sờ sờ trƣớc mắt tấm gƣơng của bao ngôn sứ 

Cựu ƣớc mà chẳng vị nào là không bị bách hại, tấm gƣơng của Thầy 

Chí Thánh mới sống đƣợc 1/3 đời ngƣời  thì đã phải chịu phanh thây 

trên thập giá vì quyết liệt sống cho tình yêu, vì những ngôn hành công 

bố chân lý và bênh vực lẽ phải, tấm gƣơng của mọi Tông đồ và mọi 

ngƣời con ƣu tú của Giáo hội hoàn vũ- trong đó có 118 vị thánh Tử đạo 

Việt Nam - đã trải qua cuộc đời trong gian khổ và kết thúc cuộc đời 

trong vũng máu để hoàn thành nhiệm vụ chứng nhân. 

Chúng ta vẫn nghe vang rền bên tai lời giáo phụ Tertulianô mà nay đã 

trở thành một chân lý sáng ngời, đƣợc lịch sử Giáo hội chứng nghiệm: 

“Máu tử đạo là hạt giống sinh ngƣời có đạo”. 

Trong cái chế độ chà đạp nhân quyền và bách hại tôn giáo này, Kitô 

hữu không thể sống đức tin - một đức tin mang bản chất muối xót và 

mặc tính cách quấy rầy - cách an nhàn thoải mái, mà phải chấp nhận 

gian khổ và nếu cần là hy sinh mạng sống vì tính chất quyết liệt và rất 

đòi hỏi của Tin Mừng. 

Kính thƣa Hội đồng Giám mục Việt Nam, 

Đó là vài tâm tình và tƣ tƣởng mà anh em linh mục chúng con mong 

muốn đệ đạt lên Quý Đức Cha để hy vọng Hội đồng Giám mục Việt 

Nam năm nay có một Thƣ Chung mà mọi tín hữu, thậm chí lƣơng dân, 
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đang thật sự chờ đợi, một Thƣ Chung đƣa ra đƣợc ánh sáng cho cuộc 

sống đức tin giữa hoàn cảnh xã hội cụ thể của Đất nƣớc hôm nay, đƣa 

ra đƣợc giải pháp cho những vấn đề bức xúc hiện thời của Quê hƣơng 

Dân tộc. 

Chúng con nghĩ rằng toàn dân Việt Nam trong cũng nhƣ ngoài Nƣớc 

không hề mong đợi nơi HĐGMVN một Thƣ Chung mang tính chung 

chung, chỉ lặp lại các nguyên tắc quá phổ cập tổng quát, áp dụng vào 

bất cứ hoàn cảnh xã hội nào cũng đƣợc, hoặc tác hại hơn nữa là vô tình 

hay hữu ý chỉ làm nhà cầm quyền Cộng sản hài lòng và mọi ngƣời thiện 

chí thất vọng.. Bởi lẽ “vui mừng và hy vọng, ƣu sầu và lo lắng của con 

ngƣời ngày nay, nhất là của những ngƣời nghèo và những ai đau khổ, 

cũng là vui mừng và hy vọng, ƣu sầu và lo lắng của các môn đệ Chúa 

Kitô, và không có gì thực sự là của con ngƣời mà lại không gieo âm 

hƣởng trong lòng các mô đệ của Chúa” (Hc Mục vụ số 1) 

Nguyện xin Chúa Thánh Thần ở với Quý Đức Cha cách sung mãn suốt 

Hội nghị thƣờng niên, để toàn thể Dân Chúa có đầy đủ ánh sáng giúp 

sống đức tin giữa lòng xã hội Việt Nam hiện thời. 

Chúng con đồng ký tên: 

1.Lm Têphanô Chân Tín, Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn 

2.Lm Gioakim Trần Quý Thiện, Giáo phận Orange, California, Hoa Kỳ 

3.Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng Giáo phận Huế 

4.Lm Phêrô Nguyễn Thanh, Hoa Kỳ 

5.Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, Tổng Giáo phận Huế 

6.Lm Phaolô Trần Xuân Tâm, Tổng Giáo phận Washington, Hoa Kỳ 

7.Lm Giuse Trần Văn Quý, Giáo phận Bùi Chu 

8.Lm Giuse Đinh Xuân Long, Giáo phận Charlotte, North Carolina, 

Hoa Kỳ 
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9.Lm Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh 

10.Lm Gioan Đinh Xuân Minh, Giáo phận Mainz, Đức Quốc. 

 

Trung Quốc: “Giáo Hội Tự Trị” - Việt Nam: “Tôn Giáo Lễ Hội” 

Ở Thỉnh nguyện thƣ của 10 linh mục trên đây, các tác giả đã nêu lên 

những ý tƣởng về cuộc sống của ngƣời tín hữu Kitô giữa một xã hội đầy 

dẫy những áp bức, những tệ nạn, bất công, những quyền cơ bản của 

con ngƣời bị tƣớc bỏ. Trong tình trạng ấy, Giáo hội phải là muối men 

và ánh sáng, chẳng những cho ngƣời tín hữu Kitô, mà cho cả lƣơng 

dân. Các tác giả còn đề cập đến cơ cấu của Giáo hội, qua những cơ 

cấu này, Giáo hội thực thi chƣơng trình hành động để xóa tan bất công, 

áp bức và tái lập những quyền của con ngƣời. 

Còn trong bài: Trung Quốc: “Giáo hội tự trị” – Việt Nam “Tôn giáo lễ 

hội”, tác giả là linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, thuộc cộng đoàn 

Phan Sinh Đakao, Sài Gòn. Ngài là một thành viên trong Nhóm Phiên 

Dịch Các Giờ Kinh Phụng Vụ. Ngài còn tích cực tranh đấu cho tự do, 

công lý và hòa bình. Trong bài dƣới đây, linh mục Nguyễn Ngọc Tỉnh 

đã nêu ra những sự kiện, những hành động của nhà nƣớc Cộng sản Việt 

Nam đối với tôn giáo, cách riêng với Công giáo Việt Nam, cụ thể là vụ 

việc tại Tòa Khâm sứ và giáo xứ Thái Hà ở Hà Nội. Ngài đã đƣa ra 

những điểm khác với Trung Quốc, để thấy rằng Trung Quốc có “giáo 

hội tự trị” thật sự, còn Việt Nam thì ngài hoài nghi về vấn đề “đối thoại 

hay đổi chác”, để rồi tôn giáo ở Việt Nam sẽ “biến dạng” hoặc trở 

thành “tôn giáo lễ hội”. Rồi ngài khẳng định: không thể chấp nhận tình 

trạng này. 

Dƣới đây là toàn văn bài viết của linh mục Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh: 

Trong lãnh vực tôn giáo, cách riêng trong cách đối xử với Giáo Hội 

Công Giáo, bất chấp hành động đầy thiện chí, bất chấp thái độ thân 

thiện, cởi mở của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI thể hiện qua lá thƣ 
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gửi các tín hữu Công Giáo Trung Quốc năm 2007, thì mới đây, chính 

xác là ngày 20-11-2010, nhà cầm quyền cộng sản Trung Quốc đã cắt 

đặt cha Guo Jincai làm giám mục trƣớc sự phản đối mạnh mẽ của Toà 

Thánh Vatican. Có ít nhất là 8 vị giám mục trung thành với Đức Giáo 

Hoàng đã bị nhà nƣớc Trung Quốc gây áp lực buộc phải tham gia lễ tấn 

phong cha Guo Jincai làm giám mục. Chƣa hết. Các giám mục nói trên 

còn buộc phải tham dự Hội nghị của Hiệp hội Công Giáo yêu nƣớc 

nhằm tiến cử vào chức Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục một vị không 

đƣợc Toà Thánh nhìn nhận. Hậu quả là Giáo Hội Công Giáo Trung 

Quốc tiếp tục là một “Giáo Hội tự trị”.. 

Do áp lực của chính quyền cộng sản Trung Quốc, Giáo Hội Công Giáo 

tự trị không nhận quyền tối thƣợng của Đức Giáo Hoàng, do đó tự tách 

mình ra khỏi Giáo Hội tông truyền, không còn hiệp thông với Giáo Hội 

hoàn vũ. Đây hẳn là nét đặc thù tiêu biểu nhất. Nhƣng cũng từ đây, ta 

có thể hiểu ra là Giáo Hội chỉ “tự trị” đối với Toà Thánh Vatican, 

nhƣng lại hoàn toàn bị nhà nƣớc cộng sản chi phối. Điều này chẳng có 

gì khó hiểu, vì một khi nhận chức tƣớc do nhà nƣớc ban cho, thì nhất cử 

nhất động các giám mục phải làm theo chỉ thị của nhà nƣớc. Điều ta 

không rõ là bên Trung Quốc, các giám mục của Giáo Hội tự trị phải lệ 

thuộc nhà nƣớc đến mức nào, có sợ làm mất lòng nhà nƣớc đến độ cắt 

xén Lời Chúa để biện minh cho lập trƣờng của mình hay không. 

 

Sự việc không thể chối cãi là tại Việt Nam, không có Giáo Hội tự trị, 

không có giám mục đƣợc bổ nhiệm mà không có sự chấp thuận của 

Đức Giáo Hoàng. Còn Đức Giáo Hoàng đƣợc tự do đến mức nào trong 

việc bổ nhiệm các giám mục thì lại là một chuyện khác. Ai cũng biết là 

năm 1975, đức cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Văn Thuận đƣợc Đức 

Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Phó Sài Gòn với quyền kế 

vị, nhƣng ngài đã bị nhà nƣớc cộng sản thẳng tay bác bỏ. Đến lƣợt đức 

cha Ni-cô-la Huỳnh Văn Nghi đƣợc bổ nhiệm làm Giám quản Tông Toà 

cũng bị nhà nƣớc bác bỏ luôn. Phải chờ đến năm 1998, gần 3 năm sau 

khi đức cha Phao-lô Nguyễn Văn Bình tạ thế, Toà Tổng Giám Mục Sài 

Gòn mới chính thức có ngƣời lãnh đạo, đó là đức cha Gio-an Bao-ti-xi-
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a Phạm Minh Mẫn, lúc đó đang là Giám mục Phó giáo phận Mỹ Tho. 

Xin nhắc lại một chi tiết có ý nghĩa trong ngày lễ nhậm chức Tổng 

Giám Mục Sài Gòn của đức cha Mẫn. Theo nghi thức phụng vụ thì lẽ ra 

vị Giám Quản Tông Toà là đức cha Nghi phải đứng trƣớc mặt tiền nhà 

thờ Chính Toà trao chìa khoá cho vị Tân Tổng Giám Mục, nhƣng vì 

chức Giám Quản của đức cha Nghi đã không đƣợc nhà nƣớc công nhận, 

nên hôm đó ngài chỉ đƣợc phép đứng ở trong nhà thờ để đón tiếp lãnh 

đạo mới của Tổng Giáo phận Sài Gòn mà thôi. Thế thì, để đƣợc nhà 

nƣớc đồng ý cho làm Tổng Giám Mục Sài Gòn, đức cha Gio-an Bao-ti-

xi-ta Phạm Minh Mẫn đã phải chấp nhận những điều kiện nào thì không 

ai biết, nhƣng qua những gì mắt thấy tai nghe suốt mƣời hai năm nay thì 

thật khó tin là không có điều kiện. Và chuyện này không phải là chuyện 

cá biệt của chiếc ghế Tổng Giám Mục Sài Gòn : Ứng viên giám mục 

của bất cứ giáo phận nào cũng phải trải qua nhiều cuộc sát hạch của các 

viên chức cấp cao của nhà nƣớc, trƣớc khi tên tuổi đƣợc trả về cho Toà 

Thánh bổ nhiệm. Từ đó ta hiểu ra rằng : cho dù tại việt Nam không có 

Giáo Hội tự trị, không có giám mục đƣợc bổ nhiệm mà không có sự 

chấp thuận của Đức Giáo Hoàng, nhƣng một khi phải đƣợc nhà nƣớc 

chuẩn nhận trƣớc khi đƣợc Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm, thì đối với nhà 

nƣớc, các giám mục chỉ có thể có một sự tự do tƣơng đối mà thôi. 

 

Chính vì hiểu đƣợc vị thế, hiểu đƣợc quyền hành to lớn của giám mục 

trong một giáo phận, mà nhà nƣớc không chỉ quan tâm đến việc bổ 

nhiệm các giám mục, nhƣng còn theo dõi tƣ tƣởng, đƣờng lối, hành 

động của các ngài. Ta hãy đƣa ra một ví dụ cho cụ thể : Phải đƣợc nhà 

nƣớc chấp nhận, linh mục Giu-se Ngô Quang Kiệt mới đƣợc bổ nhiệm 

làm giám mục Lạng Sơn, rồi Giám quản Hà Nội, cuối cùng là Tổng 

Giám Mục Hà Nội. Thế nhƣng khi Đức Tổng Kiệt kêu gọi các tín hữu 

cầu nguyện để đƣợc trả lại thửa đất Toà Khâm Sứ, vốn dĩ là đất của 

Tổng Giáo phận Hà Nội, và lời kêu gọi của ngài đƣợc mọi tầng lớp 

nồng nhiệt hƣởng ứng, linh mục cũng nhƣ giáo dân, không chỉ ở Hà Nội 

nhƣng là khắp nơi, ở trong cũng nhƣ ngoài nƣớc, thì nhà nƣớc đã nhận 

ra nơi con ngƣời đó uy tín cũng nhƣ khả năng quy tụ quần chúng của 
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một nhà lãnh đạo. Đến khi Đức Tổng Kiệt dõng dạc tuyên bố trƣớc mặt 

bá quan văn võ ngay tại trụ sở Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội : 

“Tự do tôn giáo là quyền chứ không phải ân huệ xin-cho”, thì đối với 

nhà nƣớc, mối nguy đã sừng sững trƣớc mắt. Vì Đức Tổng Kiệt đƣợc sự 

hỗ trợ của các giám mục giáo tỉnh miền Bắc, đứng đầu là giám mục Cao 

Đình Thuyên, nhà nƣớc đã sớm nhận ra nguy cơ chế độ nếu không bị 

đốt cháy thì cũng sẽ lao đao nghiêng ngả. Phải dập tắt ngọn lửa ngay từ 

điểm xuất phát, đó là giám mục Ngô Quang Kiệt. Nhƣng dập bằng cách 

nào ? 

Điều ai cũng biết là ngọn lửa Toà Khấm Sứ – Thái Hà, ngọn lửa đấu 

tranh cho công lý, cho sự thật, đã bị dập tắt một cách nhanh chóng đến 

tàn nhẫn, không phải do uy quyền của nhà nƣớc cộng sản Việt Nam, 

nhƣng là do chỉ thị của Toà Thánh Vatican qua văn thƣ của Đức Hồng 

Y Quốc Vụ Khanh Bertone ngày 30.1.2008 gửi đức cha Giuse Ngô 

Quang Kiệt, Tổng Giám Mục Hà Nội. Đức Hồng Y nói : “Nhân danh 

Đức Thánh Cha, luôn luôn đƣợc thông tin về diễn biến của tình thế, tôi 

xin đức cha can thiệp để ngƣời ta tránh những hành vi có thể gây xáo 

trộn trật tự công cộng, hầu có thể trở về trạng thái bình thƣờng. Và nhƣ 

vậy, trong một bầu khí thanh thản hơn, có thể lại tiếp tục đối thoại đƣợc 

với chính quyền hầu tìm đƣợc một giải pháp thích hợp cho vấn đề tế nhị 

này.” 

 

Đối thoại là phƣơng thế tối ƣu để đạt tới đồng thuận, nên nếu đối thoại 

nằm trong sách lƣợc của Toà Thánh Vatican, chuyện đó chẳng có gì 

khó hiểu. Có điều Việt Nam đang sống dƣới một chế độ độc tài, ngƣời 

dân chỉ đƣợc quyền đi xin. Khi phản bác cơ chế xin-cho, Đức Tổng 

Kiệt vừa chứng tỏ là ngƣời có bản lĩnh, có khả năng đối thoại, là một 

đối tác phải đƣợc tôn trọng. Thế nhƣng cùng lúc, ngài đụng đến uy 

quyền tối thƣợng của chế độ độc tài. Đó là lý do sâu xa khiến nhà nƣớc 

cƣơng quyết loại trừ Đức Tổng Kiệt bằng mọi giá. Trong khi đó, ngài 

không nhận đƣợc sự hỗ trợ từ phía anh em giám mục của ngài (đồng 

cảm chứ không đồng thuận !), do đó, ngài trở nên đơn độc, lẻ loi. Đây 
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mới là lý do chính dẫn đến việc từ chức, còn chuyện sức khoẻ chỉ là 

chuyện “râu ria”. 

Một khi đã không công khai phản bác cơ chế xin-cho nhƣ Đức Tổng 

Kiệt, các vị khác trong Hội Đồng Giám Mục Việt Nam mặc nhiên chấp 

nhận quyền tuyệt đối của chế độ độc tài, nên dù có hô hoán đối 

thoại với hợp tác, thực chất chỉ là nhận chỉ thị để ngoan ngoãn thi hành, 

và làm những gì đƣợc phép làm mà thôi. Mất bao nhiêu tiền để tổ chức 

cuộc toạ đàm về học thuyết xã hội của Giáo Hội với nhiều quan chức 

cấp cao của nhà nƣớc. Để đƣợc cái gì? Đòi Giáo Hoàng Học Viện, nhà 

nƣớc không trả. Làm gì nhà nƣớc? 

 

Cho dù các quan chức nhà nƣớc cũng nhƣ các chức sắc của Giáo Hội 

không ngừng lặp đi lặp lại điệp khúc “đối thoại”, nhƣng điều ta có thể 

dễ dàng ghi nhận, đó là một sự đổi chác : 

 

1.- Xây dựng: Giáo Hội đƣợc xây dựng những cơ sở hoành tráng, mở 

trƣờng đào tạo nhân sự, tổ chức các cuộc lễ lạc, 

2.- Xuất Ngoại: chức sắc mọi cấp đƣợc tự do đi ra nƣớc ngoài. 

3.- Giáo dục: chỉ đƣợc phép mở nhà trẻ. 

4.- Y tế: chỉ đƣợc lo cho những bệnh nhân bị nhiễm HIV vì nhân viên 

nhà nƣớc không chịu làm. 

5.- Xã hội: Đừng đả động gì đến những vấn đề xã hội : bạo lực, bất 

công, tham nhũng, độc tài, đảng trị… Ngoài ra, đừng đụng tới ngƣời 

nghèo, ngƣời lao động, hay đám dân oan. Cứ ở trong nhà thờ thì không 

sao. 

6.- Vô Chính trị: Có ra ngoài thì “đừng làm chính trị.” 

 

Loại tôn giáo đƣợc chấp nhận (có khi còn đƣợc khuyến khích) hôm nay 

là loại “tôn giáo lễ hội”. 

 

7/Có một thời, do việc nhà nƣớc viện đủ thứ lý do, các sinh hoạt tôn 

giáo bị hạn chế đến mức tối đa : 
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* Chẳng hạn giờ lễ phải tổ chức thế nào để không ảnh hƣởng đến việc 

lao động sản xuất. 

* Rất khó tổ chức các lớp giáo lý cho giới trẻ vì ở trong diện quản lý 

của nhà nƣớc. 

* Xin phép sửa nhà thờ đã hết sức khó khăn chứ đừng nói chi đến việc 

xây dựng nơi thờ phƣợng mới. 

 

Cách đây mƣời mấy năm, tôi nghe kể chuyện tại một địa phƣơng, trong 

một cuộc họp giữa các viên chức chính quyền với các linh mục về việc 

xin xây nhà thờ, khi nghe một cán bộ nói : 

- “Xin quý vị chịu khó chờ dăm bảy năm nữa, hoàn cảnh thuận lợi hơn, 

khi đó sẽ đƣợc cấp phép dễ dàng”, 

Một linh mục bực mình mới hỏi giật lại : 

-“Lúc đó liệu có còn cộng sản nữa không ?” 

Phải can đảm cùng mình mới dám hỏi câu đó ! 

Nay cộng sản vẫn còn, nhƣng trong gần hai thập niên qua, đã có biết 

bao nhiêu cơ sở hoành tráng đƣợc xây dựng. Có những ngôi thánh 

đƣờng nguy nga, những toà giám mục đồ sộ. Không chỉ có các lễ truyền 

chức linh mục, nhƣng ngay cả các lễ mừng ngân khánh, kim khánh, 

thậm chí mừng 10 năm, 15 năm… tha hồ tổ chức. Các cuộc lễ linh đình 

trọng thể bao nhiêu cũng đƣợc. Nói chung, cách tiếp cận các vấn đề tôn 

giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thay đổi : không tiêu 

diệt đƣợc thì đành lòng chấp nhận, nhƣng loại tôn giáo đƣợc chấp nhận 

hôm nay chỉ là loại tôn giáo lễ hội. Càng rình rang càng tốt, vì nhờ vậy 

mà bàn dân thiên hạ thấy đƣợc là tại Việt Nam “có tự do tôn giáo” . Tôn 

giáo thành món đặc sản đƣợc chế biến cho hợp với khẩu vị nhà cầm 

quyền cộng sản vô thần Việt Nam. 

 

Đƣợc thoải mái trong một số lãnh vực nhƣ vừa nói, đó là điểm tích cực, 

đáng mừng. Vấn đề là cái giá phải trả. Dƣới chế độ độc tài cộng sản, xã 

hội Việt Nam hôm nay đang phải đối mặt với bao nhiêu vấn đề : đạo 

đức xã hội bị băng hoại, nền giáo dục bị phá sản, ngƣời nghèo bị bỏ rơi, 

nông dân bị cƣớp đất không ai bảo vệ, phụ nữ thậm chí trẻ em bị bán 
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làm nô lệ tình dục ; những ngƣời đấu tranh cho nhân quyền, cho tự do 

dân chủ bị sách nhiễu, bắt bớ ; môi trƣờng bị tàn phá ; đất đai, biển đảo 

bị ngoại bang lấn chiếm ; an ninh quốc phòng bị đe doạ ; dân tộc có 

nguy cơ rơi vào ách thống trị của Trung Hoa… Trƣớc bao nhiêu vấn đề 

quan trọng và cấp bách nhƣ thế, Giáo Hội Công Giáo không mảy may 

quan tâm. Không có một tiếng nói. Giáo Hội Công Giáo đã chối bỏ vai 

trò ngôn sứ của mình. 

 

Kết luận: 

 

Không chấp nhận quyền tối thƣợng của Đức Giáo Hoàng, bị tách ra 

khỏi Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ, Giáo Hội tự trị tại Trung Quốc là 

một Giáo Hội có vấn đề. Sự hiện hữu của một Giáo Hội nhƣ thế đủ để 

chứng minh là tại Trung Quốc không có tự do tôn giáo. Giáo Hội nhƣ 

một phần thân thể đã bị cắt lìa khỏi cơ thể, có đƣợc bảo quản bằng hoá 

chất thì cũng không có đƣợc sự sống bình thƣờng. 

Tại Việt Nam, trên danh nghĩa, không có Giáo Hội tự trị. Kinh nghiệm 

cho thấy : không tiêu diệt đƣợc tôn giáo, nhà cầm quyền cộng sản Việt 

Nam đã chấp nhận tôn giáo nhƣ một thực tại, nhƣng cùng lúc, dùng đủ 

mọi biện pháp, mọi thủ đoạn nhằm gây ảnh hƣởng lên các lãnh đạo tôn 

giáo, để chính các vị này lèo lái tôn giáo của mình theo ý muốn của nhà 

nƣớc. 

 

Năm Thánh 2010 sắp kết thúc với đại lễ bế mạc tại La Vang với sự 

tham dự của Đức Hồng Y Dias, Tổng Trƣởng Thánh Bộ Truyền Giáo, 

đặc sứ của Đức Giáo Hoàng. Ngài sẽ tham dự một cuộc lễ hết sức 

hoành tráng, sẽ chứng kiến lòng mộ đạo của các tín hữu, cũng nhƣ lòng 

gắn bó của họ đối với các mục tử, đối với Đức Giáo Hoàng do ngài đại 

diện. Liệu ngài có biết rằng khi không còn khả năng chu toàn sứ mạng 

ngôn sứ, thờ ơ với vận mạng dân tộc, quay lƣng lại với ngƣời nghèo, 

liệu Giáo Hội Công Giáo Việt Nam có còn là Giáo Hội của Chúa Ki-tô, 

hay đang tự biến mình thành một thứ tôn giáo lễ hội ?(Nguồn: Nữ 

Vƣơng Công Lý, 20.3.2011) 
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Trong một bài báo khác hơn một năm trƣớc, cha Pascal Nguyễn Ngọc 

Tỉnh cũng đã có những thông tin mà một ngƣời Công giáo Việt Nam 

nào đọc đến, chắc chắn không khỏi lo âu về các giám mục của mình. 

Các ngài là một thành phần chủ yếu của Giáo hội, kế đó là các linh 

mục. Cả hai đều là đối tƣợng đƣợc chính quyền Cộng sản “quan tâm” 

tới nhất.Cha Nguyễn Ngọc Tỉnh viết: 

 

Nghe tin Đức Cha Giu-se Ngô Quang Kiệt xin từ chức Tổng Giám Mục 

Hà Hội “vì lý do sức khoẻ”, ai cũng phải ngạc nhiên. Xem đoạn băng 

vidéo cách đây chỉ mới hơn một năm, chính xác là ngày 21-09-2008, 

nghe giọng nói sang sảng của ngài khi phát biểu tại trụ sở UBND Tp. 

Hà Nội, nhìn gƣơng mặt rắn rỏi, phong thái tự tin, ta thấy đó là một con 

ngƣời đầy tràn sức sống. Một thời gian sau, càng ngày ngƣời ta càng 

thấy ngài ít xuất hiện, rồi ngài phải thƣờng xuyên đi nghỉ dƣỡng vì bệnh 

mất ngủ triền miên, từ đó sức khoẻ của ngài sa sút trầm trọng. Giữa hai 

quãng thời gian này là hội nghị các giám mục tại Xuân Lộc. Tại hội 

nghị này, HĐGM/VN đã nhận đƣợc văn thƣ ông Nguyễn Thế Thảo, chủ 

tịch UBND Tp. Hà Nội đề ngày 23-09-2008, trong đó ông yêu câu 

HĐGM/VN “xem xét, xử lý và đề nghị xử lý nghiêm minh theo quy định 

của Giáo Hội đối với Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt… đồng thời yêu 

cầu thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo… ra khỏi Giáo phận Hà 

Nội”. Sau đó, trong văn thƣ đề ngày 25-09-2008, Đức Cha Nguyễn Văn 

Nhơn, Chủ tịch HĐGM/VN đã trả lời ông Nguyễn Thế Thảo là: “Sau 

khi xem xét, chúng tôi thấy các vị này (trong đó có Đức Tổng Giám 

Mục Hà Nội) không làm bất cứ điều gì ngƣợc lại giáo luật hiện hành 

của Giáo Hội Công Giáo”. Cùng với lá thƣ này là bản“Quan điểm của 

HĐGM/VN về một số vấn đề trong hoàn cảnh hiện nay”. Cha Ngọc 

Tỉnh viết: “Đọc các tài liệu này, rồi nhìn lại các sự việc xảy ra từ các vụ 

Toà Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Toà, Loan Lý, và mới đây là Đồng 

Chiêm, lại đọc bài “Lên tiếng hay không lên tiếng” của Ban Biên Tập 

WHĐ trên trang mạng của HĐGM/VN, ta dễ dàng nhận ra sự lẻ loi đơn 

độc của Đức Tổng Giám Mục Hà Nội trong tập thể các giám mục Việt 
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Nam. Vị giám mục duy nhất công khai và mạnh mẽ bày tỏ sự đồng tình 

với Đức Tổng Kiệt ngay những ngày đầu tiên của vụ Thái Hà là giám 

mục giáo phận Vinh, Đức Cha Phao-lô Cao Đình Thuyên. Từ các nhận 

định trên, việc Đức Tổng Kiệt suốt những đêm dài triền miên không sao 

chợp mắt, dẫn đến tình trạng sức khoẻ sa sút trầm trọng, không còn phải 

là chuyện khó hiểu. Trong những điều kiện nhƣ thế, cảm thấy không 

còn đủ sức khoẻ để chu toàn một nhiệm vụ muôn phần khó khăn trong 

hoàn cảnh cực kỳ phức tạp hiện nay, Đức Tổng Kiệt đã không thấy có 

giải pháp nào tốt hơn là xin từ chức. Do đó, việc xin từ chức chỉ là cái 

ngọn của vấn đề. 

 

Chúng tôi sẽ không giết ông đâu! 

 

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một mẩu chuyện đã đƣợc nghe ít lâu sau 

khi Đức Cha (hồi đó còn là Đức Cha) Nguyễn Văn Thuận bị buộc phải 

rời Hà Nội để đi sống lƣu vong bên Rô-ma. Một linh mục thân tín của 

ngài kể lại cho tôi rằng: trong một lần “làm việc” với ngƣời đứng đầu 

cục An ninh, viên chức này đã nói với tù nhân Nguyễn Văn Thuận: 

“Chúng tôi sẽ không giết ông đâu ! Chúng tôi chỉ cần để cho giám mục 

các ông giếtnhau thôi.” Chiến thuật này thành công tới mức nào thì 

không ai rõ, vì làm sao ta có đƣợc một bản báo cáo hay thống kê chính 

thức. Nhƣng mức độ thâm hiểm thì phải công nhận là siêu đẳng. Các 

con cái Chúa, chẳng biết có khôn đƣợc nhƣ rắn hay không, nhƣng vốn 

đơn sơ (hay ngây thơ) nhƣ bồ câu, dễ gì lƣờng trƣớc đƣợc mọi thứ mƣu 

ma chƣớc quỷ để đề phòng! 

 

Chỉ cần “nắm” các giám mục thôi 

 

Tôi cũng đƣợc nghe kể chuyện một linh mục Việt Nam ở Mỹ, vì muốn 

có cơ hội thỉnh thoảng về Việt Nam, nên giữ mồm giữ miệng rất kỹ, 

tránh không tham gia các tổ chức “phản động”, tránh những nơi xuất 

hiện cờ vàng ba sọc đỏ để khỏi bị ghi hình. Khi trở về Việt Nam thăm 

gia đình tại một giáo xứ miền Lâm Đồng, cũng nhƣ mọi Việt kiều khác, 
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cha đƣợc một anh công an đến “hỏi thăm sức khoẻ”. Khi đƣợc hỏi về 

tình hình chống cộng của ngƣời Việt tại nơi cha ở, cha trả lời cách đơn 

sơ là không biết, vì thật sự cha không hề tham gia vào một tổ chức, một 

sinh hoạt chính trị nào. Anh công an tỏ vẻ hoài nghi, liền nói để dằn 

mặt: “Anh có khai hay không khai, tôi cũng chẳng cần. Nhƣng tôi nói 

cho anh biết: các anh bên Tây bên Mỹ cứ tha hồ mà chống cộng. Chúng 

tôi ở đây chỉ cần „nắm‟ các giám mục là đủ rồi !” Thú thật nghe chuyện 

này xong, mắt tôi sáng ra, và tôi hiểu đƣợc nhiều “mầu nhiệm”. Thì ra 

để đối phó với các tôn giáo (ở đây là Công Giáo), chính quyền cộng sản 

Việt Nam không phải chỉ có những mẹo vặt, những cách ứng phó đột 

xuất, nhất thời. Nhƣng rõ ràng là đã có cả một sách lƣợc lâu dài, xuất 

phát từ những nghiên cứu khách quan, khoa học. 

 

Khi không chịu để cho Nhà nƣớc “nắm” 

 

Kể từ khi Việt Minh lên cƣớp chính quyền năm 1945 cho đến khi Công 

Đồng Va-ti-ca-nô II kết thúc, Giáo Hội Công Giáo cƣơng quyết chống 

lại chủ nghĩa cộng sản. Do đó, ngay cả các linh mục (ngoại trừ một số 

rất nhỏ, và số này lại bị cộng đoàn tín hữu coi thƣờng) cũng không chịu 

để cho Nhà Nƣớc “nắm”, còn nói chi các giám mục. Với Công Đồng 

Va-ti-ca-nô II, lằn ranh không còn ở giữa các chế độ nhƣ tƣ bản hay 

cộng sản, nhƣng giữa tốt và xấu, giữa thiện với ác. Giáo Hội chủ trƣơng 

cởi mở, đối thoại với mọi thể chế chính trị. Ta hiểu đƣợc tại sao tại 

miền Nam sau 1975, Giáo Hội Công Giáo không còn thái độ chống 

cộng cách quyết liệt nhƣ ngoài miền Bắc. Trƣớc khi tràn tới Sài Gòn, 

Việt cộng đã chiếm đƣợc Huế. Chính vì vậy mà vị giám mục đầu tiên 

công khai kêu mời tín hữu Công Giáo chấp nhận “chính quyền cách 

mạng” và sẵn sàng hợp tác, không ai khác hơn là Tổng Giám Mục Huế, 

Đức Cha Phi-líp-phê Nguyễn Kim Điền. Nhƣng chính vì chỉ chấp nhận 

đối thoại, hợp tác, chứ không chịu để cho Nhà Nƣớc “nắm”, nghĩa là lợi 

dụng, chi phối, lèo lái, mà Đức Tổng Điền đã phải điêu đứng suốt một 

thời gian dài trƣớc khi chết (có ngƣời đã không ngại nói là ngài bị đầu 

độc). 
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Năm 1975, tại Sài Gòn, vị giám mục đƣợc Toà Thánh bổ nhiệm làm 

Tổng Giám Mục Phó với quyền kế vị, là Đức Cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê 

Nguyễn Văn Thuận. Chính vì biết rằng Đức Cha Thuận sẽ không phải 

là ngƣời để cho Nhà Nƣớc “nắm”, nên Nhà Nƣớc đã dứt khoát đẩy ra 

khỏi Sài Gòn, thậm chí tống vào hoả lò. Biết rằng tiếp tục để ngài ở lại 

Việt Nam thì chẳng khác chi ôm một thùng thuốc nổ, nên cuối cùng 

Nhà Nƣớc đã chọn giải pháp triệt để, là tống ra không phải chỉ khỏi thủ 

đô Hà Nội, nhƣng là khỏi nƣớc Việt Nam. 

 

Đến đây ta hiểu tại sao Đức Cha Giu-se Ngô Quang Kiệt, Tổng Giám 

Mục Hà Nội, lại bị chính quyền Hà Nội đề nghị với HĐGM/VN 

“chuyển nơi hoạt động tôn giáo ra khỏi Giáo phận Hà Nội”. Đơn giản 

chỉ vì Nhà Nƣớc đã thấy ngài “nắm” đƣợc linh mục, “nắm” đƣợc giáo 

dân, nhƣng chính ngài lại không chịu để cho Nhà Nƣớc “nắm”.  

 

Kết luận 

Nếu, nhƣ lời một viên chức công an, chính sách của Nhà Nƣớc đối với 

Công Giáo, chủ yếu là “nắm” các giám mục, thì câu hỏi đƣợc đặt ra là: 

liệu các ngài có chịu để cho mình bị “nắm” hay không. Trên đây tôi đã 

đƣa ra hai trƣờng hợp: Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, và Đức 

Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Còn các vị khác trong HĐGM hiện 

nay thì sao ? Có vẻ nhƣ ta đã có đƣợc câu trả lời qua các vụ Toà Khâm 

Sứ, Thái Hà, Tam Toà… Đúng là muốn “nắm” Giáo Hội Công Giáo, 

chỉ cần “nắm” các giám mục. Đặc biệt hơn cả là vụ Đồng Chiêm, và 

tiếp theo sau là bản “Lên tiếng hay không lên tiếng”, cho ta thấy rõ: các 

ngài đã bị “nắm” chặt tới mức nào. 

 

Sài Gòn, ngày 22 tháng 01 năm 2010 

pascaltinh@gmail.com 

LM Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh, ofm 

(Nguồn:VietCatholic News, 22 tháng Giêng 2010) 
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Tuyên Ngôn 10 Điểm Của Linh Mục Nguyễn Văn Lý 

Về thực trạng Giáo hội Công giáo TGP Huế 

 

Một trong những điều chính yếu của Tuyên ngôn này là vấn đề Đại 

Chủng viện Huế, tác giả viết bản Tuyên ngôn đúng vào lúc Đại Chủng 

viện Huế đƣợc phép mở lại sau 18 năm đóng cửa. Tuy nhiên, tác giả 

cũng vẫn kể lại trong suốt thời kỳ trƣờng bị đóng cửa,  ngài cũng vẫn 

nhớ đến những cựu chủng sinh, từ năm 1979, có khoảng hơn 100 ngƣời, 

bị Nhà nƣớc đuổi ra khỏiTiểu Chủng viện và Đại Chủng viện, phải 

“lang thang”, “tu học tại gia” có ngƣời phải tìm đƣờng ra nƣớc ngoài 

để làm linh mục. Đến nay số chủng sinh còn trụ lại đƣợc khoảng 15 

ngƣời.Một điều khác nữa, là Linh mục Nguyễn Văn Lý trăn trở đến đời 

sống đạo của những tín hữu thuộc những giáo xứ ở xa xôi, hẻo lánh. 

Một năm một lần họ ƣớc mong có một Lễ Giáng Sinh cũng rất khó 

khăn. Tuyên ngôn 10 điểm cũng nói đến những Linh mục, Tu sĩ “cộng 

tác với Nhà nƣớc”, ngài đã rất nhã nhặn, nhẹ nhàng. Nhƣng, ý tƣởng 

sâu sắc mà ngài để lại là:  

 

“Những gì các Ngài thu đƣợc trƣớc mắt sẽ còn di lụy lâu dài trong lịch 

sử, làm méo mó hình ảnh một Giáo hội hiên ngang xây dựng Nƣớc 

Trời, tự do rao giảng tiếng nói lƣơng tâm, mạnh dạn phê phán mọi bất 

công, sai lầm bất cứ từ đâu đến”… 

 

Xin đọc tiếp một tiếng nói của một lƣơng tâm chân chính, một chứng từ 

của một tù nhân vì đấu tranh cho tự do tôn giáo, và một ngôn sứ nhƣ 

những ngôn sứ của Cựu ƣớc luôn luôn bị bách hại. 

Dƣới đây là toàn văn Tuyên ngôn 10 điểm của Linh mục Nguyễn Văn 

Lý: 

 

Kính thƣa quý vị và mọi ngƣời thành tâm thiện chí trên thế giới, 

 

Kính thƣa quý vị, 
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Tôi không chủ yếu trình bày thực trạng Giáo hội Công giáo, và nói 

chung, thực trạng tôn giáo tại Việt Nam, vì có thể thiếu những dữ kiện 

chính xác. Tuy nhiên, từ tình hình Giáo phận Huế, quý vị có thể hiểu 

đƣợc thực trạng Giáo hội Công giáo trên toàn lãnh thổ Việt Nam. 

 

Giáo phận Huế vừa có một vị Tổng Giám mục Tổng Quản Tông Tòa 

sau 5 năm chờ đợi, vừa có một lễ truyền chức 5 tân Linh mục sau hơn 

18 năm vắng bóng, vừa đƣợc phép mở lại Đại Chủng viện sau hơn 18 

năm bị đóng cửa! 

Nhƣ thế, phải chăng đời sống tôn giáo đang đầy phấn khởi, đang đƣợc 

tự do? Sự thật hoàn toàn không phải thế! Sau đây tôi xin lƣợc trình một 

vài nét về thực trạng Giáo phận Huế để chứng minh. 

 

1/ Trƣờng hợp Tiểu Chủng viện Hoàn Thiện (tọa lạc tại 11 Đống Đa, 

Huế). Tiểu Chủng viện này hiện đang bị Nhà nƣớc dùng bạo lực chiếm 

giữ từ tháng 12 năm 1975 để biến thành trƣờng Trung học cấp 2, cấp 3 

Nguyễn Chí Nhiễu, khiến cho ngót 300 chủng sinh phải lang thang tu 

học tại gia, chỉ biết chờ đợi để đƣợc duyệt xét lý lịch để may ra đƣợc 

vào Đại Chủng viện một cách nhỏ giọtdo ân huệ của Nhà nƣớc ban 

xuống! Tiểu chủng viện này, cả giáo phận Huế cũng nhƣ nhân dân 

thành phố đều biết rõ là nơi đào tạo Linh mục, thế nhƣng chính quyền 

cứ cố tình gian dối cho rằng đó là một trƣờng trung học tƣ thục để tịch 

thu. 

 

Hơn 100 chủng sinh bị Nhà nƣớc đuổi khỏi Tiểu Chủng viện Hoàn 

Thiện và Đại Chủng viện Huế từ 1979 đành lƣu lạc khắp nơi, một số 

phải chạy ra nƣớc ngoài để đƣợc làm linh mục. Hiện nay còn khoảng 15 

chủng sinh đang sống lang thang tại Huế đợi chờ ngày đƣợc vào Đại 

Chủng viện mà không biết đến bao giờ. 

 

-Họ có tội tình gì? Đó không phải là đàn áp tôn giáo sao? 

 

2/ Về quyền tấn phong và bổ nhiệm 
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Đối với Giám mục, quyền đi cử hành bí tích Thêm Sức, quyền phong 

chức, bổ nhiệm Linh mục và tuyển chọn chủng sinh trên lý thuyết là của 

Giáo hội “Nhà nƣớc không can thiệp vào” (lời ông Đỗ Mƣời), nhƣng 

trong thực tế, tất cả đều do chính quyền đồng ý hay không. (Mọi chuyện 

chính đáng đều đƣợc quyền làm, nhƣng phải xin phép trƣớc 

đã!?).Trong suốt 255 năm bị bách hại (1630-1885), tuy các Giám mục, 

Linh mục, chủng sinh phải trốn tránh, có khi bị bắt, nhƣng các quyền 

thiêng liêng ấy chẳng bao giờ mất: Giáo hội vẫn hoàn toàn chủ động 

phong chức và bổ nhiệm nhân sự theo ý mình. Còn hôm nay, tuy mang 

tiếng là tự do, nhƣng thực chất Giáo hội hết sức bị động, phải ngửa tay 

xin ân huệ Nhà nƣớc, không đƣợc tuyển chọn, phong chức và bổ nhiệm 

ngƣời mình cho là xứng đáng và cần thiết. Chính quyền ấn định số Đại 

Chủng viện đƣợc mở, số chủng sinh cho từng Giáo phận và thời gian 

cho mỗi kỳ thi tuyển, nhƣ thể Đại Chủng viện là trƣờng đào tạo cán bộ 

của Nhà nƣớc vậy! Chính quyền lấy quyền gì mà ấn định các con số ấy? 

 

Thiên Chúa kêu gọi ai thì ngƣời ấy đi tu, Giáo hội có khả năng bao 

nhiêu thì Giáo hội nhận, xét đủ tƣ cách hay không thì Giáo hội truyền 

chức.Ơn Thiên triệu chứ có phải ơn Mác-xít hay ơn Xã hội Chủ nghĩa 

đâu?Hơn 18 năm qua, chính quyền đã làm Giáo phận Huế thiệt mất 

khoảng 80 tân linh mục mà thƣờng ra Giáo hội có thể đào tạo đƣợc! 

 

Chính quyền xen vào nội bộ Giáo hội một cách trắng trợn, dùng áp lực 

để sắp xếp, lèo lái theo ý mình, tuân theo một nguyên tắc nghiệt ngã: 

“Nhà nƣớc phải quản lý toàn diện” dựa trên một quan niệm quá lố về 

quyền bính: “Luật Nhà nƣớc là tối thƣợng”, nhằm ý đồ đen tối biến 

Giáo hội thành một công cụ mềm dẻo, một nô bộc trung thành, một tay 

chân ngoan ngoãn. Tất cả đều lồng trong những chiêu bài “Có tốt đời 

mới đẹp đạo”,“Kính Chúa phải đi đôi với yêu Chủ nghĩa Xã hội”.Và 

chính vì Giáo hội dè dặt chƣa “yêu” ngay Chủ nghĩa Xã hội mà phại bị 

o ép đủ điều! Và càng bị trói buộc thì Giáo hội lại càng không thể “yêu” 

cái ý thức hệ độc đoán cứ bắt mọi ngƣời phải học và yêu nó cho bằng 

đƣợc! Mỗi học sinh từ cấp 1 đến đại học đều phải thấm nhuần cái chân 
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lý nền tảng là “Yêu nƣớc hôm nay là phải yêu Chủ nghĩa Xã hội”!!! 

Độc tài về tƣ tƣởng là thứ độc tài ghê gớm nhất, thâm hiểm nhất! 

 

3/ Trƣờng hợp Đức Nguyên Giám Quản Giacôbê Lê Văn Mẫn. Ngài 

đƣợc Hội đồng Cố vấn bầu làm Giám Quản Huế theo Giáo luật từ năm 

1990. Suốt 4 năm qua, cả Giáo phận Huế đều vâng phục Ngài là vị Bản 

Quyền chính thức, thế nhƣng Nhà nƣớc cứ cố tình không nhận, tạo ra 

bao rắc rối, khó khăn cho Giáo hội. 

 

-Đó chẳng phải là can thiệp thô bạo vào nội bộ Giáo hội sao? Nếu 

Ngài có tội tình gì thì chính quyền đã bắt và xử theo luật pháp. Nếu 

Ngài không đủ tài đức thì Hội đồng Cố vấn bầu lên làm gì và Tòa thánh 

Vatican ắt đã không chấp nhận? 

 

Thế tại sao chính quyền không vừa ý ? Phải chăng chỉ vì Ngài chƣa 

“yêu” Chủ nghĩa Xã hội hết lòng? Tình trạng Đức Giám mục Nicola 

Huỳnh Văn Nghi, Giám Quản Tông Tòa Giáo phận Sài Gòn cũng tƣơng 

tự. Thử hỏi Nhà nƣớc lấy quyền gì mà không nhìn nhận Ngài ??? 

 

4/ Vấn đề tuyển sinh các Dòng tu Nam Nữ. Về vấn đề này, tất cả đều 

phải ẩn núp dƣới nhiều hình thức. Cho đến khi khấn trọn đời, trở thành 

tu sĩ thực thụ, trải qua suốt 18 năm qua, không mấy ai trong những 

thành phần này đƣợc tự do nhập hộ khẩu vào nhà Dòng, nên cứ phải “tu 

chui”! Các Dòng muốn lập thêm một cộng đoàn mới tại những nơi cần 

thiết theo nhu cầu của Giáo hội thật khó nhƣ bay lên trời! Dòng Con 

Đức Mẹ Vô Nhiễm (Phú Xuân, Kim Long) có cơ sở Nhà Mẹ thì bị 

chính quyền đứng ra thuê hơn 18 năm nay, tiền không trả mà nhà cũng 

chẳng giao lại, dù trên lý thuyết chính quyền nói sẵn sàng hoàn trả! Biết 

đến bao giờ? Trong điều kiện nhƣ thế, muốn tu cũng không có chỗ để 

tu! 

 

5/ Tình trạng giáo hữu tại các Vùng Kinh Tế Mới, các xứ đạo xa xôi, 

Giáo dân tại các Vùng kinh tế mới, các họ đạo xa xôi, hẻo lánh nhƣ 
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Quảng Bình, Khe Sanh, Bình Điền, Nam Đông, A Lƣới, hằng năm đến 

lễ Giáng Sinh chỉ ƣớc ao có một Thánh Lễ thôi mà cũng không đƣợc. 

Viện hết lý do này đến lý do khác, Nhà nƣớc trì hoãn không cấp giấy 

phép cất nhà thờ cũng không cho linh mục đến cử hành Thánh Lễ hoặc 

ban phép bí tích cho họ. Nhƣ thế, đời sống tôn giáo bình thƣờng, phấn 

khởi ở chỗ nào? 

 

6/ Giáo hội vá các công tác giáo dục, y tế và truyền thông xã hội. Giáo 

hội hằng ƣớc ao đƣợc cộng tác vào các công tác giáo dục, y tế và truyền 

thông xã hội…nhƣng biết bao giờ mới đƣợc phép mở lại các trƣờng 

học, bệnh xá, viện mồ côi, nhà khuyết tật, trung tâm văn hóa của mình 

vốn đã bị Nhà nƣớc trƣng thu hoặc buộc phải trao nhƣợng??? Giáo hội 

có đƣợc tờ báo nào riêng, một nhà in nào riêng để phổ biến giáo lý của 

mình chăng? Muốn thế thì điều kiện tiên quyết là phải “kiên định lập 

trƣờng Xã hội chủ nghĩa”. Quyền tự do tƣ tƣởng, tự do bày tỏ niềm tin, 

tự do rao giảng Phúc Âm và Chân lý, tự do chọn trƣờng và môn học cho 

con em…biết đến bao giờ mới đƣợc bình thƣờng? 

 

7/ Một ý đồ mới của Nhà nƣớc. Tại Giáo phận Huế trƣớc đây, do sự 

chống đối quyết liệt của Đức Cố Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền, 

Nhà nƣớc thất bại trong việc thành lập Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu 

nƣớc. Hiện nay, chính quyền Cộng sản đang tìm cách chiêu dụ một sô 

linh mục, tu sĩ tham gia Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực. 

Thâm ý của Nhà nƣớc là dùng chính Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân tuyên 

truyền cho Chủ nghĩa xã hội, hỗ trợ cho chế độ! 

 

Vài Nét Chung Về Giáo Hội CGVN Và Đôi Lời Tâm Nguyện 

 

8/ Vấn đề Linh mục, Tu sĩ cộng tác với Nhà nƣớc. Tôi không dám gọi 

Đức Giám mục nào, Linh mục nào là “quốc doanh”, vì tôi nghĩ các 

ngài có thể cũng hết lòng trăn trở kể cả trong nƣớc mắt để làm cách nào 

Giáo hội mở mang, dễ hoạt động. Nhƣng tôi thành thực nghĩ rằng: 

Những gì các Ngài thu đƣợc trƣớc mắt sẽ còn di lụy lâu dài trong lịch 
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sử, làm méo mó hình ảnh một Giáo hội hiên ngang xây dựng Nƣớc 

Trời, tự do rao giảng tiếng nói lƣơng tâm, mạnh dạn phê phán mọi bất 

công, sai lầm bất cứ từ đâu đến. Thay vào đó chỉ tạo nên hình ảnh một 

Giáo hội yếu nhƣợc, quỵ lụy, ngày càng rõ nét chạy theo một vài quyền 

lợi vật chất trƣớc mắt, chỉ biết “cộng tác”(collaborer) mà thiếu hẳn 

tinh thần “đề kháng”(résistant) (mô thức „collaborer en résistant‟do 

Đức Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đề xƣớng), làm nản lòng đại bộ phận 

Dân Chúa và các ngƣời thiện chí trƣớc đây vốn khâm phục Giáo hội 

Việt Nam! 

 

Phải chăng nên chịu khó uốn lƣỡi và nói lời “phấn khởi”, “hân hoan”, 

“khôn ngoan”, “ngƣỡng mộ” để nhận đƣợc một vài đặc quyền, đặc lợi? 

 

9/ Tôi có thể bị lên án là tại sao không quan tâm cộng tác trong lãnh vực 

giáo dục, y tế xã hội mà cứ om xòm đòi hỏi quyền tự do tôn giáo hoài? 

Một điều dễ hiểu là chính nhờ có tự do tôn giáo mà Giáo hội mới có 

điều kiện góp sức ngăn chặn sự ác, thăng tiến xã hội và đóng góp nhiều 

Kitô hữu nhiệt tình dấn thân phục vụ trần thế về mọi mặt. Tự do lƣơng 

tâm và tự do tôn giáo là cơ sở để có đƣợc bảo đảm những quyền tự do 

chân chính khác. Tôi muốn sống thật yên ổn để đƣợc phục vụ mọi 

ngƣời, nhƣng trên hết mọi sự, vì say mê Thiên Chúa và yêu mến con 

ngƣời, tôi phải chiến đấu cho tự do tôn giáo đích thực, kiên trì đòi hỏi 

cho đến khi Việt Nam có cuộc sống tôn giáo đích thực, nhƣ đại đa số 

các nƣớc trên thế giới, nơi đó dân chúng không hề phải lên tiếng đòi hỏi 

cũng nhƣ chính quyền chẳng cần lập đi lập lại điệp khúc “Nhà nƣớc 

bảo đảm quyền tự do tín ngƣỡng”, “Chính sách tôn giáo trƣớc sau nhƣ 

một” (!!!) Không cần phải tìm bằng chứng đâu xa, chỉ nhìn vào 8 bản 

Kiến nghị của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Thủ tƣớng Chính phủ 

ngày 18.10.1992 và ngày 28.10.1993 thì đủ thấy Giáo hội Việt Nam 

thiếu quá nhiều quyền cơ bản nhƣng chỉ biết đành kiến nghị và kiên tâm 

chờ đợi. Chờ đợi mãi mà thôi! 
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10/ Có thể có kẻ phê phán rằng tại sao các Linh mục khác vẫn cam phận 

làm việc, thậm chí có vị còn tỏ ra vừa lòng mọi chuyện nữa, trong khi 

dƣờng nhƣ chỉ có tôi cứ luôn lên tiếng đòi hỏi tự do tôn giáo (từ sau 

1975, tôi đã bị bắt ở tù 2 lần vì đòi hỏi tự do tôn giáo, và hiện vẫn còn 

đang bị quản thúc). Tất nhiên có rất nhiều ngƣời, bằng nhiều cách khác 

nhau cũng đang chiến đấu nhƣ tôi hoặc hơn tôi. Và có thể cũng có 

ngƣời khôn ngoan muốn giữ mình để còn có thể phục vụ, chứ nếu Linh 

mục nào cũng chấp nhận vào tù cả thì việc mục vụ biết giao phó cho ai? 

 

Dù sao tôi hy vọng rằng mọi Kitô hữu chân chính và mọi ngƣời thành 

tâm thiện chí đều tán thành Tuyên ngôn 10 điểm trên đây của tôi. Tôi 

cũng xác tín rằng: cùng với tôi, đã, đang và sẽ còn có nhiều Kitô hữu 

cùng muốn chia sẻ ơn gọi ngôn sứ của Moisê, Giêrêmia, Edêkiel…từ 

hơn 3000 năm nay: “Hãy để cho dân tôi đƣợc tự do đi tế lễ Thiên 

Chúa” (Xh 5,1) và “Hễ Ta truyền cho con điều gì, con phải nói…đừng 

sợ gì cả!” (Gil 7 ed 26) 

 

Tuy bất xứng, nhƣng tôi cũng nguyện noi gƣơng các Thánh Tử Đạo 

Việt Nam, Tu sĩ Gioan Kim Marcel Nguyễn văn Tân tử đạo rũ tù ngày 

10.7.1958 tại trại 2 Yên Bình gần Hà Nội, Giáo hội và Hội đồng Mục 

vụ Thầm lặng Trung Quốc hiện nay, và gần gũi nhất là Đức Cố TGM 

Philipphê Nguyễn Kim Điền, ngƣời đã chịu khổ vì đạo, và chết vì đạo 

ngày 8.5.1988 tại Sài Gòn. Tuy nhiên, ai cố tình bách hại tôi thì ngang 

nhiên vi phạm điều 19 Tuyên Ngôn Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc. 

 

Xin quý vị và mọi ngƣời cầu nguyện cho tôi mỗi ngày để tôi đủ nghị 

lực chu toàn nhiệm vụ Thiên Chúa trao phó mà tôi không có quyền trút 

cho ai hết. “Thiên Chúa đã chỉ cho tôi một chỗ đứng, tôi không có 

quyền chạy trốn” (thƣ gửi ông Diogenios). 

 

Tôi xin đặt Tuyên Ngôn này “dƣới sự bảo trợ của Chúa Giêsu Kitô, 

Đức Mẹ La Vang, Thánh Cả Giuse, các Thánh Tử Đạo Việt Nam, cùng 

các Tổ chức Nhân quyền Quốc tế”. 
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Xin quý vị và mọi ngƣời giúp tôi phổ biến rộng rãi Tuyên Ngôn này để 

đất nƣớc tôi sớm có tự do tôn giáo và tự do lƣơng tâm đích thực. 

 

Xin chân thành cám ơn quý vị và tất cả mọi ngƣời. 

 

Nhà Chung Huế, 

Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ngày 24.11.1994. 

Một Linh mục bé nhỏ ở Huế, ký tên: 

Tađêô Nguyễn Văn Lý 

17 Phan Đình Phùng, Huế, Việt Nam 

 

 
LM Chân Tín Trình Bầy Về Tự Do Tôn Giáo Tại Việt Nam Với Quốc Hội 

Hoa Kỳ 

 

Để hiểu rõ hơn vấn đề tự do tôn giáo tại Việt Nam dƣới thời Cộng sản, 

mà Linh mục Nguyễn Văn Lý đã quyết tâm đấu tranh, cho dù đã bao 

lần vào tù với những bản án nặng nề khiến ngài kiệt sức…chúng tôi xin 

đƣợc trở lại với Linh mục Chân Tín. Ngài đƣợc Dân biểu Christ Smith 

mời trình bầy về vấn đề tôn giáo tại Việt Nam trong cuộc điều trần tại 

Quốc hội Hoa Kỳ trƣa thứ hai 20-6-2005.Vì chính quyền Cộng sản 

không cho cha xuất ngoại nên bài thuyết trình của ngài đã đƣợc bổ sung 

trong những văn kiện chính thức của cuộc điều trần.  

 

Một trong những lời mở đầu cho bài thuyết trinh, linh mục Chân Tín đã 

nói đến những áp lực từ bên ngoài, “đặc biệt từ khi Hoa Kỳ liệt Việt 

Nam vào danh sách những nƣớc cần quan tâm, quả là nhà nƣớc Cộng 

sản Việt Nam đã phải lùi từng bƣớc trong việc đàn áp ngƣời dân trong 

những nỗ lực đấu tranh đầy lòng nhân ái của Quý Vị.Thật vậy, nhà 

nƣớc Việt Nam đã phải ngày càng nới lỏng tự do tôn giáo hơn.” Tuy 

nhiên, linh mục Chân Tín cho đấy chỉ là cái vỏ bên ngoài, chứ thực chất 

thì không phải vậy. Và cha đã đƣa ra hai hình ảnh để hiểu thực chất của 
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tự do tôn giáo ở Việt Nam. Hình ảnh thứ nhất là hai quả trứng. Hình 

ảnh thứ hai là nƣớc biển tràn vào bờ, xóa sạch mọi thứ ở trên cát. Để 

hiểu rõ hai hình ảnh này, xin đọc bản dịch nguyên văn bài thuyết trình 

dƣới đây của linh mục Chân Tín. (VNN) 

(Lên Mạng Thứ năm 23, Tháng Sáu 2005) 

 

 

Việt Nam, ngày 20.6.2005 

 

Kính thƣa Quý Vị, 

 

Chúng tôi là linh mục Chân Tín, một linh mục tại Việt Nam, xin trình 

bầy với Quý Vị một vài điều nhân dịp Thủ Tƣớng Phan Văn Khải sang 

viếng thăm Quý Quốc. Chúng tôi rất mong cuộc viếng thăm này là một 

dịp để Quý Vị đòi hỏi Việt Nam phải thật sự tôn trọng các quyền căn 

bản của ngƣời dân nƣớc mình, đặc biệt quyền tự do tôn giáo, nhƣ một 

điều kiện không thể không có (sine qua non) để hai nƣớc Hoa Kỳ và 

Việt Nam có thể quan hệ bình thƣờng với nhau. Vì hiện nay, nhà nƣớc 

Cộng sản Việt Nam vẫn còn đang đàn áp các tôn giáo và hạn chế quyền 

tự do tôn giáo của ngƣời dân chừng nào có thể. 

 

Trƣớc hết, đại diện cho dân Việt Nam, đặc biệt các tín đồ tôn giáo tại 

Việt Nam, chúng tôi xin chân thành cảm ơn những nỗ lực quý giá của 

Quý Vị trong việc tạo áp lực buộc nhà nƣớc Việt Nam phải tôn trọng 

những quyền căn bản và chính đáng của dân mình. Suốt thập niên qua, 

đặc biệt từ khi Hoa Kỳ liệt Việt Nam vào danh sách những nƣớc cần 

quan tâm, quả là nhà nƣớc Cộng sản Việt Nam đã phải lùi từng bƣớc 

trong việc đàn áp ngƣời dân trong những nỗ lực đấu tranh đầy lòng 

nhân ái của Quý Vị. Thật vậy, nhà nƣớc Việt Nam đã phải ngày càng 

nới lỏng tự do tôn giáo hơn. 

 

Nhƣng sự nới lỏng này chỉ là một cách đối phó với những áp lực quốc 

tế, nhất là của Quốc Hội Hoa Kỳ và Quốc Hội Âu Châu, đòi buộc Việt 
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Nam phải tôn trọng tự do tôn giáo. Nhƣng thực ra, nhà nƣớc Việt Nam 

không thật lòng muốn cho các tôn giáo đƣợc tự do. Vì thế, nhà nƣớc 

Việt Nam đã cố gắng lừa dối quốc tế đƣợc chừng nào có thể, bằng cách 

chỉ cho ngƣời dân đƣợc tự do tôn giáo trong những gì bên ngoài mà 

quốc tế nhìn thấy đƣợc. Còn trong thực tế chiều sâu, nhà nƣớc vẫn nỗ 

lực hạn chế tối đa quyền tự do này, và sẵn sàng ra tay đàn áp, bắt bớ, 

khó dễ những tôn giáo nào không chấp nhận sự kiểm soát gắt gao của 

họ. Trƣờng hợp Giáo hội Mennonite và các Giáo hội Tin Lành Tƣ Gia, 

đặc biệt tại vùng Cao Nguyên miền Trung, là những thí dụ cụ thể. 

 

Hiện nay tình trạng tự do tôn giáo tại Việt Nam chỉ mới đạt đƣợc cái vỏ 

bên ngoài, chứ thực chất ở bên trong thì chƣa có. Chúng ta có thể lấy 

một hình ảnh cụ thể để minh họa tình trạng này. Có hai quả trứng, một 

quả thật, và một quả đã bị rút hết ruột bên trong. Nếu chỉ nhìn bằng mắt 

ai cũng thấy đó là hai quả trứng y nhƣ nhau, tốt nhƣ nhau. Ngƣời ta chỉ 

có thể phát hiện ra quả trứng bị rỗng ruột khi họ đƣợc thật sự cầm nó 

trên tay, vì thấy nó nhẹ hơn quả kia rất nhiều lần. 

 

Thật vậy, ngƣời ngoại quốc mà đến thăm Việt Nam, thấy khá nhiều nhà 

thờ, chùa chiền đƣợc xây cất khang trang, giáo dân xem lễ Chúa Nhật 

chật ních mọi nhà thờ, các Phật tử đến chùa rất đông đảo vào những dịp 

lễ hội, các chủng viện đƣợc mở có khá nhiều chủng sinh, những buổi 

thuyết pháp tại chùa rất đông ngƣời đến dự, nhiều hội đoàn công giáo 

tiến hành (communities of apostolical action) đƣợc hoạt động… sẽ nghĩ 

rằng rõ ràng Việt Nam đã có tự do tôn giáo. Làm sao những ngƣời 

ngoại quốc ấy biết đƣợc tại những vùng sâu vùng xa, nhƣ tại Tây 

Nguyên, Sơn La, Lai Châu, và ngay cả tại các đô thị lớn nhƣ Sài Gòn, 

Huế, công an vẫn đến giải tán những buổi thờ phƣợng, lễ bái của những 

tín đồ thuộc những tôn giáo không đƣợc nhà nƣớc chấp nhận. Không 

những giải tán, mà còn lập biên bản, sách nhiễu, mời làm việc, có khi 

bắt bớ, giam cầm, tra tấn họ nữa. Nếu những tín đồ này không có 

phƣơng tiện để báo cho công luận hay thế giới biết, thì những việc làm 

sai trái này  không mấy ngƣời biết đƣợc, nên sẽ bị rơi vào quên lãng. 
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Thời gian và sự bƣng bít của chính quyền đối với những hành động đàn 

áp này giống nhƣ nƣớc biển tràn vào bãi biển xóa sạch tất cả những gì 

đã xảy ra trên cát, để làm cho bãi biển trở nên nhƣ không có gì đặc biệt 

xảy ra trƣớc đó. 

 

Chỉ dựa vào những gì thấy đƣợc trƣớc mắt mà kết luận rằng Việt Nam 

có tự do tôn giáo là đã bị nhà nƣớc Việt Nam lừa gạt, vì thứ tự do ấy 

mới chỉ là cái vỏ bề ngoài, không có thực chất bên trong. Tôn giáo chủ 

yếu là cái gì sâu xa ở bên trong chứ không chỉ là những hình thức, lễ 

nghi hay những hoạt động mặt nổi bên ngoài. Do đó, tự do tôn giáo 

không chỉ là đƣợc phép thực hiện những sinh hoạt tôn giáo ở bên ngoài, 

mà chủ yếu là phải đƣợc độc lập trong việc tổ chức nội bộ, đƣợc tự do 

tuyển chọn và đào tạo nhân sự, đƣợc tự do bổ nhiệm nhân sự đúng với 

nhu cầu chính đáng của từng địa phƣơng. Đó là những điều chính yếu 

của tự do tôn giáo mà các tôn giáo tại Việt Nam không có đƣợc. 

 

Một tập thể có phát triển đƣợc hay không tùy thuộc rất nhiều váo ngƣời 

lãnh đạo. Một lãnh đạo thiếu đức độ và tài năng không những không 

đƣa tập thể đi lên, mà có thể làm cho tập thể bị băng hoại hay đi xuống. 

Vì thế, tất cả các quốc gia, các tổ chức (tôn giáo, chính trị, văn hóa, 

kinh tế…) coi việc bầu ngƣời lãnh đạo là một chuyện hết sức quan 

trọng. Giai thoại sau đây nói lên điều ấy: 

 

Một ngƣời Thái Lan và một ngƣời Việt Nam nói chuyện với nhau: 

Ngƣời Thái: “Tôi rất khâm phục đất nƣớc anh, vì nƣớc anh có rất nhiều 

anh hùng” [1] 

Ngƣời Việt: “Thế đất nƣớc anh có nhiều anh hùng không?” 

Ngƣời Thái: “Rất tiếc, đất nƣớc tôi ít anh hùng lắm!” 

Ngƣời Việt: “Lạ nhỉ, đất nƣớc tôi nhiều anh hùng thế mà sao vẫn cứ 

nghèo nàn và lạc hậu, còn đất nƣớc anh không có anh hùng mà sao lại 

phát triển và giàu có nhƣ vậy?” [2] 

Ngƣời Thái: “À, đất nƣớc tôi thì bù lại, đƣợc khá nhiều vị minh quân!” 
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Nhƣ vậy, chỉ một vị minh quân cũng đủ quý giá và ích lợi cho đất nƣớc 

hơn nhiều anh hùng hay cá nhân xuất sắc hợp lại! Cũng y nhƣ vậy đối 

với các tôn giáo tại Việt Nam và những tập thể lớn nhỏ trong các tôn 

giáo ấy. Các tôn giáo và các tập thể tôn giáo rất cần những vị lãnh đạo 

đạo cao đức cả, biết hy sinh bản thân cho các tín đồ, biết can đảm bảo 

vệ quyền lợi thiêng liêng của tôn giáo mình, biết sáng suốt lãnh đạo và 

phát triển tôn giáo mình v.v… 

 

Nhƣng nhà nƣớc Việt Nam luôn luôn xen vào những chuyện nội bộ của 

các tôn giáo. Những ngƣời có tài đức mà chúng tôi muốn bầu lên làm 

ngƣời lãnh đạo thì họ hầu nhƣ không bao giờ chấp nhận. Họ chỉ chấp 

nhận những ngƣời mà họ có thể chi phối đƣợc, những ngƣời sẵn sàng 

chiều theo những yêu sách của họ, chấp nhận thỏa hiệp với họ, hoặc 

những ngƣời kém tài đức-vì muốn đƣợc ƣu đãi hoặc thăng tiến cá nhân-

sẵn sàng hy sinh quyền lợi của tôn giáo cho quyền lợi của đảng đang 

cầm quyền. Vì thế, các tôn giáo trong đất nƣớc chúng tôi bị trì trệ, đời 

sống tâm linh của các tín đồ không đi vào chiều sâu mà chỉ ngừng lại ở 

những nghi thức bên ngoài. 

 

Nếu tôn giáo nào nhất định chỉ nhận ngƣời lãnh đạo là những ngƣời mà 

các tín đồ bầu chọn-vì họ xứng đáng chứ không phải là ngƣời đƣợc nhà 

nƣớc chấp nhận- thì lập tức vị lãnh đạo đó sẽ bị cô lập, quản chế, bị khó 

dễ, không đƣợc phép đi đâu hoặc hoạt động gì cả. Hòa Thƣợng Huyền 

Quang, Hòa Thƣợng Quảng Độ trong Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, 

và ông Lê Quang Liêm trong Phật giáo Hòa Hảo hiện nay là những 

trƣờng hợp điển hình cho sự việc này. Trƣớc đây Tổng Giám mục 

Nguyễn Kim Điền, vì không chấp nhận sự lệ thuộc quá đáng vào nhà 

nƣớc, không chịu thỏa hiệp với họ, nên đã gặp rất nhiều khó khăn và 

cuối cùng bị đầu độc chết khi phải điều trị tại bệnh viện của nhà nƣớc. 

 

Để chuẩn bị cho tƣơng lai có những ngƣời lãnh đạo tôn giáo phù hợp 

với đƣờng lối nhà nƣớc- vốn thƣờng ngƣợc lại với đƣờng lối của các 

tôn giáo- nhà nƣớc chỉ cho các tôn giáo nhận vào tu viện để đào tạo 
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thành tu sĩ những thanh thiếu niên mà nhà nƣớc chấp nhận sau khi xét 

kỹ lý lịch của họ. Vì thế, nhà nƣớc có khả năng cài ngƣời của họ vào 

các tôn giáo để làm lũng đoạn từ trong nội bộ. Những ngƣời này có thể 

làm gián điệp cho nhà nƣớc, họ vừa là những ngƣời có chức quyền 

trong Giáo hội, vừa là cán bộ chìm của nhà nƣớc. Trong cơ cấu một 

quốc gia mà có nhiều gián điệp của ngoại quốc thì quốc gia ấy sẽ ra 

sao? Cũng vậy đối với các tôn giáo. Nhất là khi nhà nƣớc luôn luôn  có 

chủ trƣơng phá hoại và tiêu diệt các tôn giáo nhƣ các nhà nƣớc cộng sản 

trên thế giới. Điều này thiết tƣởng mọi ngƣời đều biết. 

 

Điều mà chúng tôi rất lo ngại hiện nay là nhà nƣớc biết không thể tiêu 

diệt đƣợc các tôn giáo, nên đang cố tìm cách biến chất các tôn giáo 

thành công cụ hay tay sai đắc lực của nhà nƣớc. Nếu tôn giáo nào 

không chấp nhận bị biến chất nhƣ thế thì lập tức bị bách hại, bị khó dễ 

đủ điều. Khi cán bộ đội lốt tôn giáo của họ trở thành một đội ngũ khá 

lớn trong nội bộ các tôn giáo, và những tu sĩ “hai mang” này đƣợc nhà 

nƣớc tạo đủ mọi điều kiện dễ dàng để lên nắm những chức vụ quan 

trọng nhất trong các tôn giáo, thì đƣờng lối này của họ đã thành công. 

Nếu không có gì cản trở họ, thì chỉ một thời gian nữa, họ sẽ thành công. 

Lúc đó các tôn giáo- vốn đã bị biến chất từ bên trong - sẽ đƣợc hoàn 

toàn tự do. Lúc đó, nhà nƣớc cộng sản Việt Nam sẽ đƣợc tiếng là tôn 

trọng tự do tôn giáo, nhƣng trong nƣớc sẽ không còn một tôn giáo nào 

là tôn giáo đích thực nữa. Những tôn giáo tồn tại chỉ còn là những tôn 

giáo giả danh, mà thực chất là những tổ chức tay sai cho đảng Cộng 

sản. 

 

Hiện nay, tiếng nói của những ngƣời tranh đấu cho tự do tôn giáo nhƣ 

chúng tôi chẳng có hiệu lực bao nhiêu đối với nhà nƣớc Cộng sản. Vì 

đó chỉ là những tiếng nói của lƣơng tâm, chẳng tạo đƣợc một áp lực 

trực tiếp đáng kể đối với nhà nƣớc. Mà một nhà nƣớc độc tài, cố bám 

lấy quyền lực nhƣ nhà nƣớc Cộng sản Việt Nam thì chỉ chịu nhƣợng bộ, 

từng bƣớc một, khi phải chịu những áp lực lớn lao và cụ thể. Vì thế, chỉ 

có những thế lực lớn mạnh có khả năng áp lực lên nhà nƣớc Việt Nam 
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nhƣ Quốc hội Hoa Kỳ mới có thể buộc họ phải thay đổi. Trƣớc tình 

trạng rất nguy hiểm là các tôn giáo tại Việt Nam đang dần dần bị biến 

chất xấu đi, và trong một tƣơng lai gần có thể đến mức không còn là 

những tôn giáo đúng nghĩa nữa, chúng tôi tha thiết nói lên tiếng kêu cứu 

(S.O.S) của mình. 

 

Xin quý Vị hãy tích cực cứu giúp chúng tôi. Thiết tƣởng đây là một 

việc làm tốt đẹp nhất mà Quý Vị có thể làm cho quê hƣơng đất nƣớc 

chúng tôi. Các tôn giáo của chúng tôi tuy vẫn tồn tại, với những sinh 

hoạt bên ngoài có thể rất “sầm uất”, nhƣng bản chất tôn giáo của chúng 

đang bị biến đổi dần dần thành những công cụ đắc lực cho một đảng 

độc tài toàn trị. Xin hãy cứu lấy chúng tôi! Chúng tôi đã bất lực rồi! 

 

Sau đây là một số đề nghị của chúng tôi với Quý Vị nhân dịp Thủ tƣớng 

Phan Văn Khải của Việt Nam sang thăm Quý Quốc: 

 

1/ Điều quan trọng nhất là đòi hỏi Việt Nam phải để cho các tôn giáo 

đƣợc độc lập trong viêc tổ chức nội bộ, bao gồm tự do tuyển chọn, đào 

tạo và bổ nhiệm nhân sự. Nghĩa là: 

 

a.Bãi bỏ luật buộc các thanh niên muốn vào tu viện để đƣợc đào tạo 

thành tu sĩ, phải xin phép và phải đƣợc sự chấp thuận của nhà nƣớc. 

Nhà nƣớc không đƣợc can thiệp vào việc đào tạo này, không đƣợc bắt 

các tu sĩ phải học lý thuyết cộng sản trong chƣơng trình đào tạo của các 

tu viện. 

 

b.Phải để cho các tôn giáo đƣợc tự do bổ nhiệm theo tiêu chuẩn và nhu 

cầu của mình những ngƣời lãnh đạo các cấp, những ngƣời đào tạo các 

tu sĩ, các nhân sự làm việc của mình. 

 

c.Riêng Công giáo, phải để cho Tòa thánh Vatican đƣợc tự do bổ nhiệm 

các hồng y, giám mục theo tiêu chuẩn và nhu cầu của mình. 
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2/ Cho mọi tôn giáo đƣợc tự do hoạt động không cần xin phép trong 

việc tụ họp thờ phƣợng, lễ bái, tại nhà thờ, chùa chiền, cũng nhƣ tại tƣ 

gia. 

 

a.Chấm dứt tình trạng cho công an đến bắt buộc các tín hữu đang sinh 

hoạt tôn giáo phải ngƣng hoặc giải tán và lập biên bản nhƣ thể họ đã vi 

phạm pháp luật. 

 

b.Chấm dứt việc phiền nhiễu, mời làm việc với công an, hoặc bắt bớ, 

giam cầm các vị lãnh đạo tôn giáo chỉ vì họ hoạt động tôn giáo. 

 

3/ Trả tự do cho tất cả các vị lãnh đạo tôn giáo đang bị giam cầm, quản 

chế, và để cho họ đƣợc tự do hoạt động tôn giáo đúng với chức năng 

của họ. Cụ thể là Hòa Thƣợng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, 

Linh mục Phan Văn Lợi, v.v… 

 

4/ Cho các tôn giáo đƣợc tự do in, xuất bản và phổ biến sách, báo, tạp 

chí thuần túy tôn giáo theo nhu cầu của mình. 

 

5/ Cho các tôn giáo đƣợc tự do mở trƣờng học từ cấp 1 đến các đại học 

để giáo dục thanh thiếu niên nhƣ trong mọi quốc gia trên thế giới. 

 

6/ Chấm dứt tình trạng xâm chiếm tài sản, đất đai, cơ sở của các tôn 

giáo. Trả lại ngay tất cả những đất đai, cơ sở hay tài sản của các tôn 

giáo mà nhà nƣớc đã cƣỡng chiếm hay bắt buộc phải cho mƣợn. 

 

Đại diện cho những ngƣời có tôn giáo ở trong nƣớc, chúng tôi xin chân 

thành cám ơn Quý Vị về những gì Quý Vị đã, đang và sẽ làm để các tôn 

giáo trong đất nƣớc chúng tôi đƣợc hƣởng sự tự do tôn giáo thật sự, hầu 

các tôn giáo có thể góp phần xây dựng đất nƣớc, nhất là về mặt đạo đức 

và tâm linh, vốn đang bị xuống dốc trầm trọng nơi quê hƣơng chúng tôi. 
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Và cuối cùng, xin Thiên Chúa chúc lành cho Quý Vị và tất cả những 

công việc tốt đẹp của Quý Vị. 

 

Kính thƣ, 

 

Linh mục Chân Tín 

------------ 

[1] Cộng sản Việt Nam đề cao và gọi biết bao ngƣời là anh hùng trong 

cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ vừa qua. Trong các sách giáo khoa 

từ lớp mẫu giáo trở lên lớp 12, có biết bao nhiêu chuyện kể về vô số các 

anh hùng trong hai cuộc chiến. 

[2] Việt Nam hiện nay là một trong những nƣớc nghèo và lạc hậu nhất 

thế giới. Trong khi Thái Lan đảng trở thành một con rồng kinh tế tại Á 

Châu. 

 

Trên đây, qua hai Linh mục Dòng là cha Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm 

và cha Têphanô Nguyễn Tín tức Chân Tín dcct, hai cha đã có quá nhiều 

trăn trở và âu lo về Giáo hội Công giáo Việt Nam trong thời cai trị của 

đảng CSVN. Cha Pascal ƣu tƣ về tình hình của Giáo hội Việt Nam, đã 

có những dấu hiệu về phía nhà cầm quyền: “Nói chung, cách tiếp cận 

các vấn đề tôn giáo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã thay đổi 

: không tiêu diệt đƣợc thì đành lòng chấp nhận, nhƣng loại tôn giáo 

đƣợc chấp nhận hôm nay chỉ là loại tôn giáo lễ hội. Càng rình rang 

càng tốt, vì nhờ vậy mà bàn dân thiên hạ thấy đƣợc là tại Việt Nam “có 

tự do tôn giáo” . Tôn giáo thành món đặc sản đƣợc chế biến cho hợp 

với khẩu vị nhà cầm quyền cộng sản vô thần Việt Nam” 

 

Còn cha Chân Tín, trong bài trình bầyvề tự do tôn giáo tại Việt Nam 

gửi Quốc Hội Hoa Kỳ, cha đã viết: “Các tôn giáo của chúng tôi tuy vẫn 

tồn tại, với những sinh hoạt bên ngoài có thể rất “sầm uất”, nhƣng bản 

chất tôn giáo của chúng đang bị biến đổi dần dần thành những công cụ 

đắc lực cho một đảng độc tài toàn trị”… “Trƣớc tình trạng rất nguy 

hiểm là các tôn giáo tại Việt Nam đang dần dần bị biến chất xấu đi, và 
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trong một tƣơng lai gần có thể đến mức không còn là những tôn giáo 

đúng nghĩa nữa, chúng tôi tha thiết nói lên tiếng kêu cứu (S.O.S) của 

mình” 

 

Rồi ngài đã viết một câu nhƣ thể trong nƣớc mắt: 

 

“Xin hãy cứu lấy chúng tôi! Chúng tôi đã bất lực rồi!” 

 

 
Giáo hội Công giáo Việt Nam đã bị “thuần hóa” 

 

Trƣớc khi đi vào nội dung của vấn đề “Giáo hội Công giáo Việt Nam đã 

bị thuần hóa”, chúng tôi xin ghi vài dòng tiểu sử và Lời Trần Tình của 

Linh mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ (Auckland, New Zealand), ngƣời 

cho biết mình đƣợc Đức cha Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Chính 

tòa Giáo phận Bắc Ninh gửi một “Lời trối”của ngài cho cha, liên quan 

đến vấn đề này. Cha Nguyễn Hữu Lễ là tác giả quyển “Tôi Phải sống”, 

bút ký năm 2003, đƣợc dịch sang nhiều tiếng nƣớc ngoài. 

 

Vài dòng tiểu sử của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ (rút ngắn): 

 

Cha Nguyễn Hữu Lễ sinh năm 1943 tại làng Hiếu Phụng, quận Vũng 

Liêm tỉnh Vĩnh Long. Sau 7 năm tu học tại Đại Chủng viện Sài Gòn, 

nhận chức vụ Linh mục ngày 29.4.1970. Sau đó ngài phục vụ tại các họ 

đạo Sa Đéc, Long Toàn, Nhà thờ Chính tòa Vĩnh Long và Chánh xứ họ 

đạo La Mã, Bến Tre. Đầu năm 1976, cha Nguyễn Hữu Lễ bị nhà cầm 

quyền Cộng sản bắt về tội chống nhà nƣớc, bị tù 13 năm, trong đó có 11 

năm tại các trại ở miền Bắc, nhƣ trại trừng giới Quyết Tiến nằm sát biên 

giới Trung Quốc, trại này thƣờng gọi là Cổng Trời. Cuối năm 1988, 

Linh mục Lễ đƣợc ra tù. Mấy tháng sau vƣợt biên sang Thái Lan, ở 

trong trại tị nạn. Ngài đƣợc Giám mục Denis Browne, Giám mục Giáo 

phận Auckland mời sang New Zealand (Tân Tây Lan) vào năm 1990 để 

phụ trách cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Giáo phận Auckland. Từ 
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năm 1994, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đƣợc cử làm Linh mục Chính xứ 

coi sóc giáo dân ngƣời Tân Tây Lan. Hiện nay, Linh mục Nguyễn Hữu 

Lễ vẫn đang phục vụ tại Giáo phận Auckland, Neaw Zealand trong 

chức vụ Tuyên úy Cộng đồng Công giáo Việt Nam.(Nguồn:Ủy Ban 

Yểm trợ Phong trào Tự do Dân chủ tại Việt Nam, 01.05.2007) 

 

Và sau đây là Lời Trần Tình của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ về Lời Trối 

của Giám mục Bắc Ninh Nguyễn Quang Tuyến: 

 

“Vì Giám mục Nguyễn Quang Tuyến không còn sống và làm chứng cho 

những gì tôi sắp viết ra, nên tôi đặt những dòng chữ sau đây dƣới sự 

chứng kiến của linh hồn cố Giám mục Giuse Maria Nguyễn Quang 

Tuyến. Tôi sẽ mắc tội nếu tôi viết sai sự thật hoặc là đặt vào miệng vị 

Giám mục quá cố những gì Ngài không có nói. Về phần tôi, với lƣơng 

tâm của con ngƣời mang chức vụ Linh mục, tôi sẽ viết lại một cách 

trung thực những gì Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đã nhắn gởi cho 

tôi nhƣ một LỜI TRỐI. Những lời nào từ miệng Đức cha Tuyến nói ra 

sẽ đƣợc tôi viết bằng chữ nghiêng, bên trong dấu ngoặc kép”. 

 

Bối cảnh tình bạn: 

 

Số phận an bài đƣa đẩy tôi gặp gỡ và kết thân với một ngƣời bạn Linh 

mục ở miền Bắc vào năm 1988 là cha Giuse Maria Nguyễn Quang 

Tuyến, về sau này Ngài trở thành Giám mục của Giáo phận Bắc Ninh. 

Rồi cũng do số phận an bài tôi đã có dịp nói chuyện qua điện thoại với 

Giám mục Nguyễn Quang Tuyến, lúc đó đang trị bệnh tại Hoa Kỳ chỉ 

vài tháng trƣớc khi Ngài qua đời. 

 

Trong cuộc điện đàm đó, Ngài đã nói với tôi nhƣ là một LỜI TRỐI về 

tâm trạng của một Giám mục đang bị giày xéo tâm can trƣớc tình cảnh 

vô cùng bi đát của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam (GHCGVN) trên ba 

thập niên qua. Trong hoàn cảnh nhƣ thế, Ngài đã không thể nói lên 

đƣợc và cũng chẳng biết thổ lộ cùng ai! Qua cách nói và lối diễn tả về 
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thực trạng của GHCGVN tôi khó mà hình dung ra đƣợc ngƣời đang nói 

với tôi bên kia đầu giây là một Giám mục. Sau khi thổ lộ tâm can bằng 

giọng nói hùng hồn nhƣng đầy sự đau đớn, có lúc bị uất nghẹn, Giám 

mục Nguyễn Quang Tuyến đã nhiều lần thúc giục tôi: "Bác Lễ viết đi, 

bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi, viết ra đi. Tuyến này sẽ làm 

chứng cho các lời bác viết”. 

 

Từ đó về sau, lúc nào câu nói: "Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều 

kiện bác viết ra đi, Tuyến này sẽ làm chứng cho các lời bác viết" cũng 

văng vẳng bên tai tôi. 

 

Để đọc giả có thể hiểu đƣợc mối thâm tình giữa cố Giám mục Nguyễn 

Quang Tuyến và tôi, từ đó dẫn đến việc Ngài trao gởi niềm ƣớc mơ nhƣ 

là một LỜI TRỐI trƣớc khi lìa đời, tôi xin trình bày mấy hàng dƣới đây: 

 

Tháng 7 năm 1988, sau 13 năm tù, tôi đƣợc tha ra khỏi trại giam Nam 

Hà và tôi đã lƣu lại miền Bắc 2 tuần trƣớc khi về Nam, nhƣ tôi có viết 

trong phần nhập đề của Bút Ký "TÔI PHẢI SỐNG". Tôi cố ý nán lại, 

với mục đích đi thăm một số giáo phận để tìm hiểu tại chỗ tình trạng 

giáo hội miền Bắc trải qua mấy chục năm dƣới chế độ cộng sản, sau này 

khi nào có điều kiện tôi sẽ viết lại kinh nghiệm đó. Khi đến Bắc Ninh, 

tôi còn có ý định thăm gia đình ngƣời bạn tù Linh mục đang còn ở lại 

trong trại giam là cha Nguyễn Đức Hiểu tại làng Ngô Khê. 

 

Giáo phận Bắc Ninh lúc đó rất tiêu sơ buồn thảm, với Giám mục Phaolô 

Phạm Đình Tụng già yếu và khoảng chừng 12 Linh mục, hầu hết đã lớn 

tuổi, cùng với vài ba Linh mục "chui", tức là những Linh mục đƣợc âm 

thầm phong chức mà không đƣợc chế độ cộng sản công nhận. Để tránh 

rắc rối, mọi ngƣời bên ngoài gọi các Linh mục "chui" này là "Anh", chỉ 

khi nào trong nhà với nhau chúng tôi mới gọi các ngài là “Cha”. 

 

Chính trong lần tới Bắc Ninh đó, tôi đƣợc gặp và kết thân với cha 

Nguyễn Quang Tuyến, đang là cha sở nhà thờ Chánh Toà. Cha Nguyễn 
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Quang Tuyến rất hoạt bát, vui tƣơi, Ngài cùng độ tuổi với tôi và chúng 

tôi thân nhau dễ dàng. Chúng tôi gọi nhau là "bác", theo cách xƣng hô 

thân mật của ngƣời Bắc và vẫn giữ nguyên lối xƣng hô đó mãi về sau 

này. 

 

Có 3 việc tôi nhớ mãi về cha Tuyến. Vào những buổi tối mùa hè oi bức, 

cha Tuyến cùng mấy anh em Linh mục "chui" và tôi nằm bò trên sàn 

ván khu nhà khách, ăn bánh đa cùi dừa và chuyện trò với nhau rất thân 

mật. Việc thứ hai là cha Tuyến xin tôi nếu chƣa vội về Nam thì ở lại 

giúp cho Ngài một ít kiến thức căn bản về tiếng Anh, tiếng Pháp mà 

Ngài không có dịp học. Điều thứ ba đặc biệt hơn là sau khi về Sài Gòn 

một thời gian ngắn, tôi nhận đƣợc thƣ cha Tuyến gởi vào, báo tin Ngài 

đƣợc Tòa Thánh chọn làm Giám Mục và "mời bác Lễ về Bắc Ninh dự 

lễ phong chức Giám mục của Tuyến sẽ tổ chức vào ngày 25 tháng 

Giêng 1989, lễ kính Thánh Phaolô Trở Lại, Quan Thầy của Đức Cha 

Già (Phaolô Phạm Đình Tụng)". Hoàn cảnh tôi lúc bấy giờ không có thể 

đi ra Bắc đƣợc, nên chỉ chúc mừng bằng một thƣ khá dài. Sau đó tôi 

vƣợt biên qua Thái Lan không bao lâu trƣớc ngày Cha Tuyến đƣợc 

phong chức Giám mục. 

 

Từ khi tôi trốn ra khỏi Việt Nam, Đức cha Nguyễn Quang Tuyến và tôi 

ít có dịp liên lạc, chỉ thỉnh thoảng thƣ từ hỏi thăm nhau hoặc qua tin tức 

của những ngƣời có dịp về thăm Bắc Ninh. Mặc dù không liên lạc 

thƣờng xuyên nhƣng không vì thế mà tình bạn của chúng tôi suy giảm. 

 

Lần đầu cũng là lần cuối 

 

Mãi cho tới đầu năm 2006, tôi qua Mỹ để chuẩn bị cho Lễ Ra Mắt 

Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn, tôi đƣợc chị Kiều Mỹ 

Duyên cho hay có Đức cha Nguyễn Quang Tuyến, Giám mục Bắc Ninh 

hiện đang trị bệnh tại Mỹ. Tôi nhờ chị liên lạc tìm giùm số điện thoại. 

Hôm sau chị trao cho tôi số phone của Đức cha Tuyến đang ở Porland, 
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tiểu bang Oregon, tôi gọi và đã gặp Ngài. Tôi rất vui mừng. Lần đó 

chúng tôi nói chuyện trên một tiếng rƣỡi đồng hồ. 

 

Mặc dù nội dung câu chuyện hơi khác thƣờng, mang tính cách một sự 

trối trăng nhƣng tôi không ngờ lần đầu nói chuyện với ngƣời  bạn sau 

18 năm xa cách cũng là lần cuối! Tôi coi đây là sự an bài huyền nhiệm 

để Giám mục Nguyễn Quang Tuyến có dịp gởi lại Lời Trối cho tôi. 

Trong cuộc nói chuyện đó, Ngài luôn miệng thúc giục tôi: “Bác Lễ viết 

đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi. Tuyến này sẽ làm chứng 

những lời bác viết”. Tôi hứa là sẽ viết ra những gì Ngài muốn nhờ tôi 

nói lên. Tuy nhiên, tôi chƣa kịp thực hiện thì Chúa đã gọi Giám mục 

Nguyễn Quang Tuyến về Nhà Cha vào ngày 24 tháng 9 năm 2006. Khi 

đƣợc báo tin buồn, tôi không cầm đƣợc nƣớc mắt. 

 

Sự thôi thúc không nguôi 

 

Sau khi Đức cha Tuyến qua đời, dƣờng nhƣ trong tôi có sự thúc giục 

mãnh liệt phải lo thực hiện điều tôi đã hứa với Ngài. Tôi cảm tƣởng nhƣ 

Đức cha Tuyến đã “chết không nhắm mắt”, nhƣ cách nói thông thƣờng 

của ngƣời bình dân khi nói về ngƣời chết mà còn có gì ẩn uất trong 

lòng. Thực ra, không phải là tôi không muốn thực hiện Lời Trối đó, 

nhƣng tôi chờ một thời điểm thích hợp nhất để viết ra những lời tâm tƣ 

nhắn gởi của Ngài. Tôi có chia sẻ và bàn ý định này với vài ngƣời bạn 

thân. 

 

Qua những sự việc xảy ra một cách đau buồn làm rối loạn nội tình của 

GHCGVN trong nƣớc cũng nhƣ ở hải ngoại một vài tuần lễ vừa qua, 

nhất là từ sau phiên tòa "Bịt Miệng" xử tù Linh mục Nguyễn Văn Lý tại 

Huế vào ngày 30-3-2007. Tôi nghĩ đã đúng lúc tôi công bố Lời Trối của 

cố Giám mục Nguyễn Quang Tuyến để rộng đƣờng dƣ luận. 

 

Lúc này, trên diễn đàn điện tử luôn thấy có những tin tức của một số 

ngƣời lên tiếng đặt vấn đề hoặc trách móc, phê bình, lên án Hội Đồng 
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Giám Mục Việt Nam, và một vài chức sắc cao cấp trong GHCGVN về 

thái độ, lời nói hay cách hành xử sai trái của họ trƣớc hoàn cảnh hiện 

nay của đất nƣớc, trong đó có những lời phê phán gắt gao, nặng nề. 

 

Tôi có cảm tƣởng hiện nay một cuốn phim hài nhiều tập về GHCGVN 

đang đƣợc trình chiếu. Mỗi ngày một tình tiết mới xuất hiện và các 

khán giả mến mộ đang nóng lòng đón xem những hồi tiếp theo. Trong 

lúc tôi đang viết mấy dòng chữ này, có email cho biết bên Mỹ một số 

giáo dân đang lo "đánh vật" với sự kiện Giám mục Nguyễn Văn Hòa, 

Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và vài Giám mục khác đang 

có mặt tại California, sẽ có tiệc mừng và... quyên tiền tại các nhà hàng 

khác nhau trong dịp Tháng Tƣ Đen, thời điểm mà các Cộng Đồng 

ngƣời Việt tỵ nạn Cộng Sản trên toàn thế giới ngậm ngùi tƣởng niệm 

ngày Quốc Hận. Thật ra, việc những chức sắc trong Hội Đồng Giám 

Mục Việt Nam, điển hình là Giám mục Nguyễn Văn Sang, ra hải ngoại 

xin tiền về để "xây dựng Giáo Hội quê nhà" đã trở nên quá thông 

thƣờng và không còn là đề tài thời sự nữa. Tuy nhiên trong lần này, vị 

Giám mục Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và một vài Giám 

mục nữa đồng loạt qua Mỹ và tổ chức "Tiệc Mừng" trong thời điểm 

Quốc Hận 30 tháng Tƣ, đã khiến cho nhiều ngƣời nhìn nhau lắc đầu và 

hỏi: “Thế này là thế nào?” 

 

Nội dung  Lời Trối 

 

Trở lại cuộc điện đàm hôm đó, khi bắt đầu câu chuyện tôi hỏi thăm Đức 

cha Tuyến về bệnh tình, và Ngài cho biết bị chứng ung thƣ khó lòng 

cứu chữa, tôi nói sẽ cầu nguyện cách riêng cho Ngài. 

 

Tiếp theo tôi hỏi về tình trạng Giáo Hội tại quê nhà. Tới đây, tôi cảm 

thấy Đức Cha Tuyến linh hoạt hẳn lên và đã gần nhƣ độc thoại bằng 

giọng nói hùng hồn nhƣng chứa đầy đau thƣơng uẩn khúc, để cố diễn tả 

những gì đã chất chứa trong lòng từ lâu. Ngài dùng cách nói "bọn ma 

quỷ" khi đề cập đến chế độ cộng sản. Ngài nói "bọn ma quỷ" đã làm hết 
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mọi cách để cấy ngƣời của đảng vào các cấp của Giáo Hội, không phải 

chỉ trong hàng ngũ Giám mục và Linh mục, mà ngay cả trong các Hội 

Đồng Giáo Xứ. Vì thế, trong cƣơng vị Giám mục, Ngài chú tâm rất 

nhiều trong việc xây dựng cơ cấu Hội Đồng Giáo Xứ tại các xứ, các họ, 

không để cho “bọn ma quỷ" cài ngƣời của chúng vào. 

 

Sau đây là 5 câu nói mà tôi còn nhớ nguyên văn từ miệng Giám mục 

Nguyễn Quang Tuyến hôm đó, theo thứ tự thời gian của cuộc điện đàm. 

 

1.”Đau đớn và nhục nhã lắm bác Lễ ơi! Những ngƣời nào đƣợc bọn ma 

quỷ cho chịu chức Linh mục đều phải ký một tờ giấy cam đoan làm việc 

cho họ” 

 

2.”Việc bọn ma quỷ cho phép phong chức hơn 50 Linh mục tại Hà Nội 

vừa qua là một trò hề. Chúng nó lợi dụng đạo Công giáo để đánh bóng 

cho chế độ. Càng có nhiều Linh mục trẻ thì Giáo hội càng chết bác Lễ 

ơi. Tôi rất cẩn thận và hạn chế phong chức Linh mục trong Giáo phận 

của tôi.” 

 

3.”Tôi làm gì có tiếng nói trong Hội đồng Giám mục. Họp hành chỉ là 

hình thức thôi.. Mà thực ra Hội đồng Giám mục cũng chả có tiếng nói 

gì. Bọn Huỳnh Công Minh điều khiển tất cả”. 

 

4.”Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện nay đã bị Thuần Hóa cả rồi bác 

Lễ ơi. Từ Hồng y, Giám mục, Linh mục, Tu sĩ đến giáo dân đều đã bị 

Thuần Hóa  cả rồi. Bác có hiểu nghĩa của Thuần Hóa không? Thuần 

Hóa cũng giống nhƣ ngƣời ta huấn luyện những con sƣ tử dạy chúng 

làm trò nhào lộn nhảy múa cho chủ lấy tiền ấy mà! Đau đớn và nhục 

nhã lắm bác Lễ ơi”. 

 

5.”Bác Lễ viết đi, bác có khả năng và điều kiện bác viết ra đi. Tuyến 

này sẽ làm chứng cho những lời bác viết.” 
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Tôi cảm thấy nhẹ ngƣời sau khi đã thực hiện xong lời hứa với cố Giám 

mục Nguyễn Quang Tuyến. Ngƣời đời thƣờng nói, Lời Trối là những 

lời nói chân thành nhất của con ngƣời khi biết mình sắp phải từ giã cuộc 

đời. Giám mục Nguyễn Quang Tuyến đã để lại Lời Trối mà tôi vừa làm 

nhiệm vụ chuyển đạt đến tất cả mọi ngƣời. Mặc dù những gì Ngài nhắn 

gởi lại có thể gây kinh ngạc cho một số ngƣời, nhƣng tôi biết đó là 

những lời trung thực nhất khi nói về Giáo hội Công giáo Việt Nam 

trong suốt 17 năm Ngài làm Giám mục. 

 

Lời Cầu Nguyện 

 

Bác Tuyến quý mến, giờ đây Bác có thể nhắm mắt yên nghỉ trong giấc 

ngủ ngàn thu, vì Lời Trối của Bác gởi gắm lại cho tôi đã đƣợc thực 

hiện. Tôi tin chắc là Bác đang ở Thiên Đàng với Đấng đã sanh dựng ra 

Bác và ban cho Bác Thánh Chức Giám Mục để phục vụ Dân Chúa. Khi 

còn sống Bác đã ở trong hoàn cảnh nghiệt ngã không có thể chu toàn 

ƣớc nguyện của một Giám mục chân chính, muốn đƣợc thấy một Giáo 

hội Công giáo tinh tuyền, thánh thiện, xứng với vai trò Chứng Nhân 

Cho Sự Thật. Ngƣợc lại, Bác đã phải uất hận gởi lại Lời Trối trƣớc khi 

từ giã cõi đời qua câu nói “Giáo hội Công giáo Việt Nam đã bị Thuần 

Hóa”. Trên Thiên đàng, xin Bác hãy cầu bầu cho Dân Tộc và Giáo hội 

Công giáo Việt Nam sớm thoát khỏi nanh vuốt của “bọn ma quỷ” là 

những kẻ đã thành công trong việc “Thuần Hóa” Giáo hội. 

 

Cuối cùng là phần Kết luận của Linh mục Nguyễn Hữu Lễ, chúng tôi 

xin phép đƣợc dừng lại ở đây. Xin cám ơn Cha. 

 

Tại Thành phố Auckland, New Zealand 

Tháng Tƣ Đen 2007 

Linh mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ 

 

(Nguồn:Ủy Ban Yểm trợ Phong trào Tự do Dân chủ tại Việt Nam, 

01.05.2007) 
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Đâu Là Vấn Đề Chính Yếu Của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam hôm nay? 

 

Những vấn đề chính yếu  của Giáo hội Công giáo Việt Nam kể từ sau 

ngày Đảng và Nhà nƣớc Cộng sản cai trị toàn lãnh thổ ba miền, đƣợc 

Đức ông Trần Văn Hoài phân tích kỹ trong bài dƣới đây. Ngài cho thấy, 

Cộng sản VN đã thay đổi thái độ, thay đổi chiến lƣợc để đối phó với các 

tôn giáo, nhất là với Công giáo, kể từ sau khi bức tƣờng Bá Linh, ngăn 

cách giữa Đông và Tây Đức bị phá đổ. 

 

Chúng tôi mƣợn ngài in vào sách này, vì nhận thấy,chiến lƣợc của 

CSVN đối với Giáo hội Công giáo là rất hiểm độc, mọi giáo dân cần 

biết.Chiến lƣợc mới của CSVN là gây mâu thuẫn giữa hàng giáo phẩm 

và giáo dân,  mà ngài nói là giữa cha mẹ và con cái có sự chống đối 

nhau. Đức ông đã ôn lại ít dòng về chính sách Ostpolitik, do ĐGH 

Gioan XXIII khởi xƣớng và ĐGH Phaolô VI thực hiện. Rồi Đức ông 

đặt nghi vấn là, phải chăng các Giám mục Việt Nam đang áp dụng 

chính sách này, là chính sách xin-cho, thỏa hiệp mềm dẻo. Ngài cũng 

đƣa ra ý kiến về cách đối xử giữa giám mục và giáo dân, làm sao giáo 

dân vẫn có thể chống đối chế độ Cộng sản về các vấn đề tự do tôn giáo, 

nhân quyền v.v…mà không gây ảnh hƣởng đến các giám mục. Ngài nêu 

ra 4 trƣờng hợp để các Giám mục áp dụng chính sách “ngửa tay xin”: 

 
1. Trong vụ phong thánh: Nhà nƣớc tuyệt đối chống vụ phong thánh và một vị 

Giám Mục đƣợc nhà nƣớc sai qua Vatican để nói lên sự chống đối nầy. 

 

2. Cái chết khả nghi của đức Tổng Giám Mục Philiphê Nguyễn Kim Điền, là 

một sự đe dọa và cảnh cáo cho những vị lãnh đạo tinh thần nào dám tỏ ra 

chống đối chính sách tôn giáo của nhà nƣớc. 

 

3. Việc nhà nƣớc cự tuyệt không chấp nhận đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận 

nhậm chức phó, có quyền thế vị của Tổng Giáo Phận Sàigòn. 
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4. Lễ quốc táng của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, Tổng Giám Mục 

Sàigòn. 

 

Đức ông Trần Văn Hoài phân tích 3 chủ đề: 

 

1: từ sau ngày 30.4.1975 đến nửa thập niên 80: Nhà nƣớc Cộng sản 

muốn triệt tiêu ngay Giáo hội Công giáo. 

2: từ thập niên 80 đến 90: Cộng sản Việt Nam xoay đổi chiều hƣớng 

với tôn giáo bằng một “giáo điều mới”: “Tôn giáo không còn là thuốc 

phiện ru ngủ con ngƣời, mà là “nhu cầu của một bộ phân công dân”. 

Với triết lý mới này, CSVN muốn “hòa giải hòa hợp”, muốn “tốt đời 

đẹp đạo”. Họ cũng tung chiêu bài này ra ngoại quốc, khiến cộng đồng 

ngƣời Việt tự do chao đảo, việc chống CS bị  “hạ nhiệt”. Các vị tuyên 

úy lấy đức bác ái thay cho hận thù! 

3. từ năm 1990 trở đi: sau khi bức tƣờng Bá Linh, phân chia nƣớc Đức 

thành hai: Đông Bá Linh (CS) và Tây Bá Linh (Tự do),khối Cộng sản 

Đông Âu sụp đổ, Liên Xô cũng tan rã, thì theo Đức ông Trần Văn Hoài, 

CSVN sáng tạo ra một vở kịch. Đó là Chuyển sự chống đối giữa 2 ý 

thức hệ hữu thần và vô thần, chuyển sự thù nghịch giữa chủ nghĩa quốc 

gia và cộng sản, chuyển sự mâu thuẫn giữa Giáo Hội công giáo và nhà 

nƣớc xã hội chủ nghĩa thành một sự chống đối giữa lòng Giáo Hội công 

giáo Việt Nam: cha mẹ chống đối con cái. 

 

Sau đây là toàn văn bài của Đức ông Trần Văn Hoài: 

Vấn đề của Giáo Hội Việt Nam cũng nhƣ của các Giáo Hội khác dƣới 

quyền cai trị của chế độ cộng sản là vấn đề muôn thuở giữa Thiện và 

Ác, giữa Thiên Chúa với Satan. Nói vậy chắc các vị quốc doanh sẽ phật 

ý, nhất là vị nào đã xác tín rằng "Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn 

nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật......" 

Nhƣ vậy đảng cộng sản Việt Nam khác các đảng cộng sản trên thế giới, 

vì đảng cộng sản Việt Nam đã đi theo sát gót Đức Giêsu hơn ngƣời 

công giáo, hơn cả một số vị lãnh đạo tinh thần cao cấp của Giáo Hội 
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công giáo. Vì các vị nầy, bƣớc theo Đức Giêsu là Đƣờng, là Sự Thật, 

nhƣng các ngài không "luôn" nhìn vào sự thật đƣợc nhƣ Đảng cộng sản 

Việt Nam, vì các ngài cũng có khi sai lầm nhìn vào sự giả dối 

Vấn đề muôn thuở giữa Giáo Hội công giáo với Satan đã đƣợc Chúa 

Giêsu nói rõ với các môn đệ của Ngài trƣớc khi Ngài lên trời: ".....Ở 

giữa thế gian, chúng con sẽ phải đau khổ, nhƣng chúng con hãy can 

đảm lên! Thầy đã thắng thế gian." (Gio. 16,33; 17,14-21) 

Tại Việt Nam, vấn đề muôn thuở nầy đƣợc thay hình đổi dạng theo nhu 

cầu sức khỏe của chế độ cộng sản của xã hội chủ nghĩa: 

1.Từ sau ngày 30/4/1975 đến nửa thập niên 80, khi chế độ cộng sản 

mạnh với uy quyền của đế quốc cộng sản quốc tế, thì vấn đề của Giáo 

Hội Việt Nam là vấn đề bắt bớ và chống đối. Ở trong nƣớc thì Giáo Hội 

bị bắt bớ trên cả hai bình diện pháp lý và thực tế. Trên mặt pháp lý thì 

Giáo Hội không đƣợc xem nhƣ là một pháp nhân, nghĩa là không còn 

một quyền lợi xã hội nào hết, vì thế bị tƣớc đoạt hết tài sản, tƣớc đoạt 

hết mọi cơ cấu sinh hoạt nhƣ chủng viện, dòng tu, trƣờng học, bệnh 

viện.... 

Tất cả các nhân sự của Giáo Hội nhƣ là linh mục đều bị đi cải tạo tại 

các tù ngục hoặc bị giam lỏng tại gia đình và mất quyền sinh hoạt nghĩa 

vụ của linh mục. Còn ngƣời công giáo thì bị xem nhƣ là công dân hạng 

nhì, mất hết quyền lợi công dân, mà chỉ còn lại nghĩa vụ. Giáo Hội bị 

tƣớc lột hết mọi quyền bính, bị đoạt quyền pháp nhân. Nói một cách 

vắn tắt là nhà nƣớc cộng sản xem Giáo Hội công giáo nhƣ đã chết trƣớc 

mặt pháp luật, và ngƣời công giáo là kẻ thù của nhân dân, nên phải tìm 

đủ mọi cách để thanh toán cho hợp pháp, nhất là các vị lãnh đạo tinh 

thần. Giáo Hội ở trong nƣớc bị đặt trong tình cảnh đá đè trên cỏ, nên 

Giáo Hội ở hải ngoại đã nổ lực lên tiếng phản đối, tổ chức các hội đoàn, 

các cơ cấu chính trị để "chống cộng", nghĩa là lên án sự bắt bớ Giáo Hội 

tại quê nhà. 
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2.Nhƣng vào thập niên 80-90, khi mà cộng sản cảm thấy ý thức hệ cộng 

sản bị dƣ luận quốc tế lên án, các anh hùng cộng sản thời đại nhƣ Mao 

Trạch Đông, Hồ Chí Minh bị xuống giá trong đầu óc giới trẻ, thì nhà 

nƣớc cộng sản Việt Nam thay đổi thái độ đối với Giáo Hội. Các cụ triết 

gia khoa học xã hội, các cụ quốc doanh, ngồi lại nghiên cứu vấn đề tôn 

giáo để tuyên bố lại một giáo điều mới: "Tôn giáo không còn là thuốc 

phiện ru ngủ con ngƣời, mà là "nhu cầu của một bộ phận nhân dân." 

Dựa vào khám phá mới của khoa tôn giáo học nầy, nhà nƣớc đƣa ra 

nghị định tôn giáo mới để chuẩn bị cho một đƣờng lối "hòa hợp hòa 

giải" , một sự sống chung hòa bình cho "tốt đời đẹp đạo". Ở hải ngoại 

thì chiến dịch bài chống cộng đƣợc đƣa vào các hang cùng ngỏ hẻm, 

chiến dịch ấy gọi là "Hoa hồng đỏ hải ngoại". Một số linh mục tuyên úy 

đã tuyên bố: "Đã đến lúc không còn hận thù nữa, mà phải quên quá khứ 

để xây dựng tƣơng lai. Chống cộng là điều hủ lậu, xƣa nhƣ trái đất. " 

Thế là các đảng phái chính trị hải ngoại bị xẹp nhƣ trái bong bóng đâm 

thủng, vì các lãnh tụ đƣợc mời về hợp tác tại quê nhà. Các hội đồng 

công giáo bớt nghị lực chống cộng vì các vị tuyên úy phải lấy đức bác 

ái tha thứ làm đầu trong công tác mục vụ. 

 

3.Qua giai đoạn 3, sau khi bức thành Bá Linh, tƣợng trƣng cho uy 

quyền và sự bƣng bít của đế quốc cộng sản bị sụp đổ, thì trong thế giới 

cộng sản chỉ còn lại Trung Hoa, Bắc Hàn và Việt Nam. Cuba đúng ra 

không phải là một nƣớc cộng sản hoàn toàn theo thuyết Mác-Lê. Cộng 

sản Việt Nam cảm thấy mất đi điểm tựa, lại bị đàn anh Trung Quốc sẵn 

sàng sửa phạt vì tội phản bội.. 

Chỉ còn lại một đƣờng sống là "tự túc tự cƣờng". Nhƣng tự túc tự cƣờng 

làm sao đây? Và đỉnh cao trí tuệ đã không khó khăn tìm ra giải pháp. 

Nếu Đảng cộng sản Việt Nam sống trên xƣơng máu của nhân dân, thì 

đảng cộng sản cũng có thể chết vì sức mạnh của nhân dân. Sức mạnh 

của nhân dân, khi cộng sản yếu thế, là sức mạnh tinh thần, do các tôn 

giáo nuôi dƣỡng. Nhƣ vậy muốn sống còn thì phải dựa vào tôn giáo. 
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Sức mạnh tôn giáo lớn nhất là công giáo. Nếu hòa đồng đƣợc với công 

giáo là cộng sản sẽ sống còn. 

 

Sau đây là một phát minh lạ lùng của đỉnh cao trí tuệ loài ngƣời: 

Chuyển sự chống đối giữa 2 ý thức hệ hữu thần và vô thần, chuyển sự 

thù nghịch giữa chủ nghĩa quốc gia và cộng sản, chuyển sự mâu thuẫn 

giữa Giáo Hội công giáo và nhà nƣớc xã hội chủ nghĩa thành một sự 

chống đối giữa lòng Giáo Hội công giáo Việt Nam: cha mẹ chống đối 

con cái. 

Vì thế vấn đề của Giáo Hội Việt Nam hôm nay là vấn đề của một gia 

đình bị chia rẽ, trong đó cha mẹ chống đối con cái, con cái bất bình với 

cha mẹ. Đây là một sự thật không ai chối cãi đƣợc. Một sự thật đau 

lòng! 

 

Chỉ có một tay đạo diễn thần tình lắm mới tạo nên đƣợc màn bi hài kịch 

nầy, đáng đƣợc trao tặng giải thƣởng Oscar! 

 

Quốc doanh 

 

Đoạn bắt đầu là các linh mục quốc doanh. Họ là con cái đứng ra chống 

đối cha mẹ, là Giáo Hội Việt Nam nói chung. Nhƣng đây chỉ là đoạn 

mở đầu để tạo nên bỡ ngỡ cho khán giả. Họ là con cờ chống đối chiến 

thuật, rồi sự chống đối nầy sẽ trở nên sự tiếp tay, nhƣ chúng ta sẽ thấy 

về sau. 

 

Bịt miệng con cái 

 

Tiếp đến các năm sau 1995, không ai trong chúng ta ở hải ngoại mà 

không thấy "cha mẹ chúng ta" là các giám mục đã tỏ ra một thái độ khó 

hiểu, mơ hồ, xem ra nhƣ gián tiếp bênh vực nhà nƣớc cộng sản và trách 

móc con cái ở hải ngoại: Các Ngài tuyên bố: "nếu lên tiếng chống đối 

nhà nƣớc thì các ngài sẽ khó làm việc tại quê nhà." 
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Đó là gián tiếp bịt miệng con cái, gián tiếp còng tay chân con cái không 

cho hoạt động giúp giải phóng Giáo Hội và quê hƣơng. Và trong khi đó 

thì tại quê nhà, con cái ngày đêm rình chực nghe đài Vatican, Veritas 

hoặc B.B.C, V.O.A hay R.I.F để mong có tin hoạt động gì của anh em 

bên ngoài, hầu giúp giải thoát đƣợc quê hƣơng và Giáo Hội. Thật mâu 

thuẫn! 

Có vị làm cha, làm mẹ, khi ra nƣớc ngoài không phải để thăm con cái, 

nhƣng để kiếm tiền, lại tuyên bố trắng trợn: Cờ ba que còn treo làm gì! 

Bỏ vào sọt rác cho rồi. Có vị đƣợc mời đến dự lễ do con cái tổ chức kỷ 

niệm quê hƣơng, thấy cờ quốc gia thì bỏ về không chủ lễ! 

Thƣờng tình thì con cái thiếu kinh nghiệm vấp phải sai lầm, buộc lòng 

cha mẹ phải lên tiếng sửa dạy. Còn tại Giáo Hội Việt Nam? 

Còn tệ hơn nữa, có vị làm cha làm mẹ đã rỉ tai với các vị lãnh đạo tinh 

thần các Giáo Hội bạn nhƣ Mỹ, Pháp để họ không yểm trợ các con cái 

có "tinh thần chống cộng" và lặp lại điệu nói phiền trách: "Anh em làm 

vậy, chúng tôi ở nhà khó làm việc." 

 

Còn tệ hơn nữa là khi đức cha Nguyễn Sơn Lâm tuyên bố: "Đảng cộng 

sản Việt Nam luôn nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ 

sự thật", thì một vị cao cấp khác công khai bênh vực, trong lúc đó thì 

toàn thể con cái trong và ngoài nƣớc đều phản đối. Sau đây xin quý vị 

thẩm định lý lẽ bênh vực của vị cha mẹ cao cấp đƣa ra: "Theo Đức 

Giám Mục, đó chỉ là ý kiến riêng của Đức Cha Lâm, không liên lụy đến 

ngƣời khác. Khi mà có tình trạng phát biểu một bài nhƣ vậy thì ngƣời ta 

có quyền khen hay chê. Ngay cả lời phát biểu của Đức Giáo Hoàng 

cũng có ngƣời khen kẻ chê" . Lý luận và so sánh thật ngộ nghỉnh! 

Con cái giáo dân trong và ngoài nƣớc phản đối Đức Cha Lâm, không 

phải phản đối việc Đức Cha Lâm có quyền hay không có quyền khen 

chê, mà phản đối việc một Giám Mục trắng trợn khen cộng sản mến 

chuộng và thực hành đúng theo sự thật, không kém gì Chúa Giêsu, 

trong lúc đó thì chính Đức Giám Mục cũng biết cộng sản là kẻ chuyên 

nói dối và phỉnh gạt. 
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Trong lúc Đức Cha Lâm nâng cộng sản lên hàng Chúa Giêsu thì Đức 

Giám Mục, để bênh vực Đức Cha Lâm, đã hạ bậc Đức Giáo Hoàng 

xuống ngang hàng Đức Cha Lâm. 

Các nhà thần học phản đối Đức Giáo Hoàng, khen chê Đức Giáo Hoàng 

vì họ sai lầm nhất là trong các vấn đề luân lý. Ngƣợc lại, con cái phản 

đối Đức Cha Lâm, không phải vì con cái sai lầm mà vì Đức Cha Lâm 

sai lầm trong việc bênh vực và tâng bốc kẻ phá Giáo Hội. Đức Giám 

Mục còn kết luận: "Đừng để đối phƣơng thủ lợi". Đối phƣơng đó là 

những ngƣời không ƣa Giáo Hội, nhƣ cộng sản. Họ cố tình chia rẽ nội 

bộ chúng ta". 

Quý vị thấy lời khuyên nầy có ý nghĩa nhƣ thế nào? Đối phƣơng thủ lợi 

khi chúng ta phản đối Đức Cha Lâm, hay họ thủ lợi khi chúng ta làm 

thinh đồng ý với Đức Cha Lâm và bênh vực Đức Cha Lâm? 

Tất cả những sự kiện nầy chỉ là mở màn để đi vào tấn bi kịch Linh mục 

Nguyễn Văn Lý. Ngƣời đạo diễn đã khéo đặt cho khán giả thấy 2 vai 

chính trực diện đƣơng đầu: một bên là bậc cha mẹ, một bên là đoàn con 

cái. 

 

Về phía cha mẹ, có nhà nƣớc cộng sản yểm trợ. 

Về phía con cái, chỉ có đoàn lũ con cái với các tôn giáo bạn. 

Khi mở màn, ngƣời ta thấy đứa con là linh mục Nguyễn Văn Lý, với 

đàn chiên bé nhỏ Nguyệt Biều treo bảng trên mảnh đất bị nhà nƣớc 

chiếm đoạt: "Chúng tôi cần tự do tôn giáo" . Trong khi đó, trƣớc mặt 

tiền của nhà thờ nhỏ bé họ Nguyệt Biều có câu biểu ngữ khác: "Tự do 

tôn giáo hay là chết." 

 

Chúng tôi cần tự do tôn giáo 

 

Tại Việt Nam chƣa có tự do tôn giáo. Đó là điều không phải chỉ ngƣời 

Việt Nam chúng ta thấy, mà cả phái đoàn Tòa Thánh, các phái đoàn các 

nƣớc và ngay cả Liên Hiệp Quốc cũng đều công nhận. 

Nhƣ vậy ai là ngƣời có bổn phận trƣớc tiên phải đòi hỏi nhà nƣớc: 

"Chúng tôi cần tự do tôn giáo"? 
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Phải chăng là các giám mục? Là bậc làm cha, làm mẹ? 

Cái hay của ngƣời đạo diễn là đổi trắng thay đen, là làm cho việc đáng 

khen ngợi của cha Lý thành việc đáng phiền trách, mặc dù không phủ 

nhận là việc xấu! Làm sao cho là việc xấu khi bản chất nó là tốt? Nếu 

nhà đạo diễn làm cho dƣ luận lên án việc cha Lý là việc xấu, thì cha Lý 

đã thành công. Không! Nhà đạo diễn sẽ có cách cải trang diễn viên rất 

tài tình. Họ dùng các thứ phấn màu hóa trang để biến đổi cha Lý từ một 

công dân tốt, biết ý thức quyền lợi làm ngƣời của công dân, trong đó có 

quyền tự do tôn giáo, thành một công dân phản động, phạm pháp; từ 

một vị linh mục ý thức trách nhiệm đối với Giáo Hội và quê hƣơng, hóa 

thành một con chiên ghẻ, một linh mục bất xứng, chống đối các giám 

mục. 

Và đây là sân khấu của vở kịch 

Cha Lý bị đặt ngồi trƣớc mặt nhà cầm quyền tỉnh Thừa Thiên ngày 

26/2/2001 để nghe bản án "quản chế hành chánh": "Công dân Nguyễn 

Văn Lý đã có hành vi, vi phạm pháp luật làm phƣơng hại đến an ninh 

quốc gia". 

Màn tiếp: ngày 16/5/2001,hàng trăm công an vây quanh nhà cha sở An 

Truyền và bắt cha Lý đem giam tại bệnh viện Mang Cá, Huế. Hiện giờ 

cha Lý bị biệt giam tại lao Thừa Phủ, Huế, không đƣợc ai thăm viếng, 

ngay cả bà con xa gần, vì thế không một ai biết tin tức gì về cha Lý. 

Tiếp đến màn cảnh sân khấu đƣợc di chuyển ra hải ngoại. Cha Lý đƣợc 

cải trang thành một linh mục, bị cha mẹ lên án, vì là linh mục chống đối 

quyền cha mẹ: 

Đức Cha Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sàigòn, trên đƣờng công lý 

qua Mỹ, đã viết một bức thƣ cho giáo dân đề: "Tìm ánh sáng soi 

đƣờng". Trong bức thƣ, ngƣời đã gián tiếp lên án cha Lý là "những nhà 

cải cách ồn ào, quy kết Giáo Hội đã biến thành phản chứng" và cũng 

gián tiếp ca ngợi sự tiến triển của sự sống của Giáo Hội dƣới chế độ 

cộng sản: "Muốn khám phá sự hiện diện cứu độ của Thiên Chúa, hãy 
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nhìn tiến trình đổi mới đang diễn ra trong lòng cuộc sống của cộng 

đồng dân Chúa." 

Các màn kế tiếp: Chúng ta thấy bàn tay đạo diễn của cộng sản đặt trên 

sân khấu các diễn viên trực diện chống đối nhau: Một bên là cha mẹ, 

một bên là con cái, trong một bầu không khí căng thẳng! 

Cha mẹ: Đức Cha Phạm Minh Mẫn, trên đƣờng công du sang Mỹ, 

tuyên bố sẽ đến thăm một giáo xứ Việt Nam tại José, California. Giáo 

dân phản đối ồn ào lên và nhất quyết không tiếp đón Đức Tổng Giám 

Mục vì đã có thái độ không tốt đối với cha Lý nói lên trong bức thƣ. 

Thế là từ giáo quyền của giáo phận S. José có lời trách móc cha Lý là 

một linh mục không tốt vì có thái độ chống đối Hội Đồng Giám Mục. 

Rồi vị tuyên úy giáo xứ chống đối Đức Cha Mẫn đã bị Giám Mục giáo 

phận S. José cho một hình phạt trừng trị! 

Một màn tiếp: Khắp địa bàn nƣớc Mỹ, từ Tây qua Đông, từ Nam lên 

Bắc, con cái Giáo Hội Việt Nam tổ chức các buổi lễ, các buổi hội họp, 

các đêm thắp nến để yểm trợ và ủng hộ việc làm của cha Lý.. 

Ngƣợc lại, đứng về phía cha mẹ, các linh mục tuyên úy làm thinh im 

lặng. "Đã đến giờ điểm của giáo sĩ chƣa?", anh Nguyễn Tiến Cảnh ở 

Florida, một con chiên đã phải đau đớn buộc lòng thốt lên câu hỏi nầy. 

Ông George Bush, tổng thống Mỹ, quốc hội Mỹ và các nghị sĩ ở các 

nƣớc Pháp, Bỉ, Na Uy đã lên tiếng ủng hộ sự đòi hỏi tự do tôn giáo tại 

Việt Nam của cha Lý, thế mà bậc cha mẹ của con cái Giáo Hội Việt 

Nam vẫn im hơi lặng tiếng; các đài phát thanh Vatican, Veritas, cũng ấp 

úng, không dứt khoát thái độ. 

Trên sân khấu, đứng trƣớc thái độ dứt khoát của con cái chống nhà 

nƣớc cộng sản và ủng hộ việc đòi tự do tôn giáo của cha Lý và của các 

tôn giáo khác, chúng ta thoáng nghe qua làn sóng điện siêu tần số 

những lý lẽ của cha mẹ đƣa ra nhƣ sau: 

 

Việc cha Lý đòi là đúng, nhƣng phƣơng cách làm thì không đúng, vì 

kêu gọi Hội Đồng Giám Mục phải làm nhƣ cha Lý. Thực ra khi cha Lý 

kêu gọi các Đức Giám Mục, thì ngƣời lấy lời của Hồng Y tiên khởi 

Trịnh Nhƣ Khuê và thƣa với các Giám Mục: "Con xin thống thiết và tha 
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thiết kêu gọi: "Kính xin Đức Hồng Y, các Đức Tổng Giám Mục, các 

Đức Giám Mục trong Hội Đồng Giám Mục, kể từ nay không họp chung 

nữa nhƣ lập trƣờng của cố Đức Hồng Y tiên khởi Việt Nam, Giuse 

Maria Trịnh Nhƣ Khuê đã nói với Đức cố Tổng Giám Mục Philiphê 

Nguyễn Kim Điền và với con, tại Hà Nội ngày 01/9/1975:  “Hội Đồng 

Giám Mục Việt Nam không nên họp, vì họp mà không thể nói đƣợc 

những điều lƣơng tâm đòi hỏi phải nói, thì thà đừng họp, càng họp càng 

suy yếu, tạo nên một hình ảnh không trung thực về Hội Đồng Giám 

Mục Việt Nam dƣới chế độ cộng sản....” 

Lời kêu gọi nhƣ vậy xúc phạm đến bề trên! Lý luận nhƣ vậy có xác 

đáng hay không? Tùy độc giả khẳng định. 

Một tiếng nói khác rỉ tai: Hội Đồng Giám Mục Việt Nam theo đƣờng 

lối của Vatican, nếu Vatican không lên tiếng thì Hội Đồng Giám Mục 

Việt Nam cũng phải làm thinh. 

 

Một tiếng nói khác phản pháo: Vatican tìm cách giúp Giáo Hội Việt 

Nam chứ không tranh đấu thay cho Giáo Hội Việt Nam. Vì thế Hội 

Đồng Giám Mục Việt Nam không đủ can đảm lên tiếng đòi hỏi nhà 

nƣớc cộng sản thì Vatican có lên tiếng cũng vô ích. Trƣớc sự im lặng có 

hệ thống của các bậc bề trên làm cha làm mẹ, của các cơ quan truyền 

thông nồng cốt của Giáo Hội công giáo Việt Nam, ở hải ngoại con cái 

đau đớn đặt vấn đề: Ai đã dàn cảnh thái độ nầy rồi đổ lỗi cho Vatican? 

Anh Nguyễn Tiến Cảnh, trong bài trả lời Đức Cha Mẫn tựa đề: "Đâu là 

ánh sáng soi đƣờng?" , đã bực tức đặt câu hỏi: "Vậy thì ai đã ra lệnh 

cho các cơ quan truyền thông không loan báo tin tức đấu tranh của cha 

Lý? Phải chăng là một nhân vật cao cấp Việt Nam nào đó ở Vatican?" 

Bối cảnh sân khấu lại chuyển qua Paris: Vào trung tuần tháng 6 (2001) 

vừa qua, Đức Cha Lâm qua công du tại Âu châu. Đài R.I.F phỏng vấn 

về vụ cha Lý. Ngƣời gián tiếp tô vẻ một cha Lý không có bộ mặt: "Nhƣ 

tại Thanh Hóa của tôi, các cha hoặc giáo dân có biết về con ngƣời cha 

Lý nhƣ thế nào đâu? Chỉ biết rằng có một linh mục Lý nhƣ vậy... 

Chúng tôi cũng hy vọng rằng trong một hoàn cảnh đất nƣớc hiện nay, 

nếu muốn đấu tranh cho một lý tƣởng, thì ai cũng sẵn sàng làm, mà đấu 



403 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

tranh trong một xã hội chủ nghĩa thì rất là khó khăn và tế nhị, nếu ngƣời 

nào muốn làm công việc đó thì phải có một khuôn mặt hay một tƣ cách 

nào đó, để hy vọng giấy lên đƣợc một sự đồng tình rõ ràng và thành tâm 

ủng hộ của nhiều ngƣời, còn nếu chỉ với tƣ cách một cá nhân, không có 

bộ mặt thiện cảm thì sự đấu tranh đó sẽ hoàn toàn mang tới sự thất bại. 

Sau cùng ngƣời kết luận: "Chúng tôi không xét đến vấn đề đó." 

Rồi một số con cái đã gởi thƣ phản đối đến Đức Cha từ Mỹ, Gia Nã 

Đạị.... với lý luận rằng: "Tại sao trong lúc thế giới lƣu tâm đến vấn đề 

tự do tôn giáo tại Việt Nam qua các lời kêu gọi của cha Lý, thì Đức 

Cha, một vị Tổng Thơ Ký của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đang 

sống trong sự đàn áp tôn giáo của nhà nƣớc Việt Nam, lại tuyên bố là 

"Chúng tôi không xét đến vấn đề đó!" 

 

* Đâu còn cảnh cha con một lòng chung lƣng đấu cật để xua đuổi kẻ thù 

của Giáo Hội? 

* Đâu còn cảnh di cƣ 1954, cha mẹ con cái cùng nhau bỏ tất cả để chạy 

vào Nam trốn ác quyền cộng sản! 

* Đâu còn cảnh tị nạn 1975, cha con liều sống liều chết chạy ra nƣớc 

ngoài, để có thể cùng nhau bảo tồn lấy đức tin của tổ tiên anh hùng tử 

đạo, đã để lại trong huyết quản chúng ta? 

 

Bàn tay khôn tinh độc ác của cộng sản đã tạo nên nội chiến, tạo nên nồi 

da xáo thịt, tạo nên cảnh anh em cùng chung máu thịt, con Rồng cháu 

Tiên, trở lại chém giết nhau. Hôm nay họ lại thành công tạo nên trong 

lòng Giáo Hội Chúa, cảnh cha con chống đối nhau, cha con bắt lý nhau. 

Cái nét hài hƣớc của vở bi kịch nầy là tài đạo diễn làm cho cha con trở 

nên kẻ thù nhau chỉ vì cùng một mục tiêu tốt là bênh vực, là cứu Giáo 

Hội! Thật không gì bi thảm cho bằng cảnh tƣợng hôm nay, cha con 

chúng ta đã trở thành những hình múa rối do bàn tay cộng sản giật dây 

theo bản kịch của họ. 

 

Đích nhắm của cha con chúng ta là giải trừ Cộng sản. 
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Bây giờ, ngƣợc lại, cha nhắm vào con, con nhắm vào cha để giải trừ 

nhau. Còn cộng sản? Không còn là đích nhắm nữa, mà lại trở nên kẻ 

"đối thoại" với cha mẹ! Là ngƣời ân nhân ban ân huệ cho Giáo hội. 

 

Tấm bi hài kịch nầy chƣa bao giờ đƣợc diễn ra trong một nƣớc dƣới ách 

cộng sản nhƣ các nƣớc ở Đông Âu. 

 

Nguyên do tấn kịch đƣợc thực hiện tại Việt Nam, phát xuất từ một 

chính sách mà nhà đạo diễn tài tình cộng sản đã biết lợi dụng thời cơ và 

chúng ta vô tình bị sập vào cái bẩy lịch sử nầy. Đó là chính sách 

Ostpolitik. 

 

Để hiểu rõ chính sách nầy, chúng ta thử đi ngƣợc lại dòng lịch sử, trong 

mối liên hệ giữa các nhà nƣớc cộng sản với các giáo Hội công giáo, 

nằm dƣới quyền kiểm soát của họ. Vào đầu thập niên 1960, dƣới thời 

Đức Giáo Hoàng Phaolô VI; Đức Hồng Y quốc vụ khanh Casaroli đã 

thi hành một chính sách đối với các nƣớc cộng sản Đông Âu, gọi 

là Ostpolitik. Nhƣng mục tiêu của chính sách nầy là "Chính sách ngả 

tay xin" hay là "Bắt tay" vì Đức Giáo Hoàng Phaolô VI chủ trƣơng "đi 

từng bƣớc nhỏ" để có thể đặt các vị chủ chăn cho các Giáo Hội Đông 

Âu. 

Còn Đức Hồng Y Casaroli thì xác quyết Ostpolitik là một chính sách 

"đi theo xu hƣớng lịch sử do Chúa quan phòng hƣớng dẫn". Chính 

ngƣời đã viết nhƣ vậy trong cuốn sách ngƣời để lại nhƣ một tập hồi ký 

công việc của ngƣời (Nella Chiesa e per il Mondo, Tr. 273). Ngƣời chủ 

trƣơng "cứu vãn cái gì có thể cứu vãn đƣợc". 

Ngƣời còn nói một cách bi quan hơn nữa là chính sách "ngửa tay xin" 

nầy không phải là một cách thế để sống còn "modus vivendi" mà là một 

cách thế để khỏi chết "modus non moriendi" (id. Trang 310). 

Trong cuốn tiểu sử của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, do hai tác giả 

nhà báo Mỹ Carl Berntein và Ý là ông Marco Politi viết bằng Anh ngữ: 

His Holiness quả quyết nhƣ sau: Ostpolitik do Đức Giáo Hoàng Gioan 

XXIII khởi xƣớng và Đức Giáo Hoàng Phaolô VI thực hiện, nhằm thu 
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giảm cƣờng độ căng thẳng giữa các sự bắt bớ, để có thể xây dựng nhà 

thờ mới, phong chức nhiều linh mục hơn, bổ nhiệm các Giám Mục mới, 

tắt rằng là nhằm hổ trợ cho một sự chung sống hòa bình". 

Theo lời Đức Ông Vicent Cascel Orti, viết về các Giáo Hội ở Âu Châu 

từ năm 1945-1991, thì ông quả quyết nhƣ sau: "Hành động của Tòa 

Thánh đã làm cho một phần thế giới Công Giáo bối rối, lúng túng và 

chống đối. Họ nghĩ rằng "modus vivendi" cách thế để sống còn chỉ cho 

Giáo Hội đƣợc sống sót, chứ không cho Giáo Hội đƣợc tự do thực sự. 

Đây là một "Sự nhƣợng bộ để thả cho kẻ thù thẳng tay hành hạ con cái 

mình". (La Chiesa in Europa, Giáo Hội ở Âu Châu. Trang 42-43). Các 

hiệp ƣớc "modus vivendi" nầy, bắt đầu đƣợc áp dụng cho Hung Gia Lợi 

vào năm 1964 và cho Nam Tƣ năm 1966. Nhƣng Giáo Hội Ba Lan thì 

phản đối từ đầu. 

 

Vào năm 1978, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lên ngôi. Một vị cao 

cấp trong giáo triều Vatican liền đƣa ra một nhận xét rất chính xác nhƣ 

sau: "Đức Thánh Cha nầy không chỉ nói suông nhƣ chúng ta là "Chúng 

ta hãy từ từ đi từng bƣớc đối với mấy ông cộng sản nầy". Không! Đức 

Thánh Cha nầy vào đây để bắt cộng sản quỳ gối trƣớc bàn thờ." 

 

Vào ngày 2/6/1979, Đức Thánh Cha về thăm quê hƣơng Ba Lan của 

Ngài. Các vị lãnh đạo cộng sản thế giới nóng lòng chờ đợi một biến cố 

lớn và biến cố đã đến. 

Ngài không chỉ trích một chính phủ cộng sản nào ở Đông Âu, Ba Lan 

hay Nga Sô. Với phong độ của một vị lãnh đạo thế giới có uy quyền, có 

trách nhiệm, Ngài chỉ đòi hỏi những gì của con ngƣời và của tôn giáo 

mà đế quốc cộng sản đã cƣớp mất. Ngài đòi đế quốc cộng sản phải tôn 

trọng các quyền căn bản của con ngƣời, trong đó có quyền tự do tôn 

giáo và Ngài đòi các chính phủ cộng sản phải tôn trọng các giá trị tôn 

giáo. 
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Phát súng lệnh 

 

Rồi vào ngày 31/8/1980, Nghiệp đoàn Đoàn Kết Solidarnosc ra đời, đòi 

hỏi quyền lợi của thợ thuyền, của ngƣời công dân. 

Ngày 5/9/1980, nghĩa là chỉ 5 ngày sau thôi, thì Điện Cẩm Linh sai sứ 

giả sang điều đình với Đức Thánh Cha để xin Ngài can thiệp với 

Nghiệp đoàn Đoàn kết để họ đừng đòi hỏi quá mức! Đức Giáo Hoàng 

liền sai Đức Hồng Y Casaroli, quốc vụ khanh của Ngài để đứng ra điều 

đình với đại sứ của Điện Cẩm Linh. Từ ngày ấy cho đến ngày bức 

tƣờng Bá Linh bị sụp đổ, con đƣờng liên lạc đỏ Cẩm Linh-Casaroli 

đƣợc mở thƣờng trực để giải quyết các đòi hỏi của Tòa Thánh. 

 

Nhìn vào giòng lịch sử, chúng ta thấy rõ nguyên nhân phát xuất sự mâu 

thuẫn trong nội bộ Giáo Hội Việt Nam chúng ta: 

Về phía các vị chủ chăn, các vị làm cha làm mẹ chúng ta, các ngài áp 

dụng một chính sách mà trong lịch sử chúng ta thấy không có lợi cho 

Giáo Hội, vì thế Đức Giáo Hoàng đƣơng kim đã triệt để loại bỏ. Nhờ 

vậy Ngài mới cứu Giáo Hội Công Giáo và thế giới khỏi ách cộng sản. 

 

Về phía con chiên bổn đạo thì can đảm và hăng say đi theo đƣờng lối 

cứng rắn đòi quyền tự do tôn giáo, không những cho Giáo Hội Công 

Giáo, mà còn theo tinh thần đối thoại của Tông Thƣ gởi Giáo Hội Á 

Châu của Đức Giáo Hoàng, để kết hợp với các tôn giáo bạn đòi quyền 

tự do tôn giáo cho tất cả các tôn giáo. 

Giáo Hội Công Giáo Việt Nam bị nhà nƣớc cộng sản đặt vào một hoàn 

cảnh éo le của một đại gia đình chia rẽ, trong đó con cái với cha mẹ 

luôn luôn mâu thuẫn nhau, luôn luôn đối chọi nhau. Vậy phải làm thế 

nào đây? 

 

Nếu chúng ta tiếp tục đòi hỏi chính quyền cộng sản phải trả quyền làm 

ngƣời cho ngƣời dân, quyền tự do cho các tôn giáo, thì chúng ta tiếp tục 

sa vào cái bẫy của cộng sản, vì thể nào cha mẹ chúng ta cũng không 

bằng lòng. 
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Nếu cha mẹ chúng ta tiếp tục thinh lặng không lên tiếng ủng hộ các đòi 

hỏi của chúng ta, rồi còn nói vào nói ra với các Giáo Hội Công Giáo Âu 

Châu để họ phiền trách chúng ta, thì các ngài cũng vẫn tiếp tục sa vào 

lƣới bẫy của cộng sản. 

Phải chăng chúng ta đang sa vào thế cờ bí không phƣơng giải thoát? 

Theo chúng tôi nghĩ là chúng ta phải thay đổi chiến thuật. Nhà nƣớc 

cộng sản, hình nhƣ mỗi tháng, mỗi năm họ phải thay đổi chiến thuật. 

Nhờ vậy hôm nay họ mới đƣa đƣợc chúng ta vào cái tròng nầy. 

 

Về phía chúng ta là con cái, từ đây chúng ta vẫn cứ đòi hỏi nhà nƣớc và 

phải đòi hỏi một cách mạnh mẽ hơn: phải trƣờng kỳ đấu tranh cho đƣợc 

tự do tôn giáo. Nhƣ cha Lý và anh em Nguyệt Biều đã cƣơng quyết: Tự 

do tôn giáo hay là chết. Nhƣng, chúng ta không nên "lời qua tiếng lại" 

với các bậc làm cha làm mẹ của chúng ta nữa, hầu tránh khỏi sa vào cái 

lƣới bẫy do cộng sản gài sẵn cho chúng ta. 

Đối với nhà nƣớc, chúng ta đòi hỏi. Đối với cha mẹ, chúng ta cầu xin 

thƣơng yêu và yểm trợ, cầu xin sự làm thinh im lặng, đừng nói quanh 

nói co, để làm nhụt duệ khí của con cái. Hãy để cho con cái đấu tranh, 

trong lúc các ngài bị kẹt. Nếu không thì các ngài cũng nhƣ con cái sẽ sa 

vào bẫy của kẻ thù. Cái bẫy nầy là một dây thòng lọng, càng vào bẫy, 

càng chống đối nhau và nhƣ vậy sẽ càng bi thắt cổ chặt hơn. 

 

Nếu hai bên làm thinh không chống đối, chỉ trích nhau, nhƣng vẫn cứ 

giữ vững lập trƣờng thì đâu có ích gì, vì các ngài vẫn còn bị kẻ thù nắm 

trong tay. Sau đây là một câu hỏi, nếu các ngài tìm ra đƣợc câu trả lời, 

thì chắc sẽ giúp chúng ta thoát đƣợc tình trạng gia đình chia rẽ hôm 

nay: 

 

“ Tại sao các ngài áp dụng chính sách ngửa tay xin, trong lúc CS mất 

hết uy thế với ảnh hƣởng quốc tế và đang sợ sức mạnh các tôn giáo tiêu 

diệt?” Tại sao? Vì lý do gì?  

 

Các lý do chắc chắn các Giám Mục biết rõ hơn chúng ta. Chúng ta chỉ 
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đoán mà đƣa vào các sự kiện lịch sử, nếu sai lầm thì xin các ngài sửa sai 

để đổi lập trƣờng. 

Các lý do đƣa các bậc cha mẹ chúng ta phải theo chính sách "ngửa tay 

xin" đã đƣợc nghiên cứu và chuẩn bị trong các biến cố sau đây: 

 

1. Trong vụ phong thánh: Nhà nƣớc tuyệt đối chống vụ phong thánh và 

một vị Giám Mục đƣợc nhà nƣớc sai qua Vatican để nói lên sự chống 

đối nầy. 

 

2. Cái chết khả nghi của đức Tổng Giám Mục Philiphê Nguyễn Kim 

Điền, là một sự đe dọa và cảnh cáo cho những vị lãnh đạo tinh thần nào 

dám tỏ ra chống đối chính sách tôn giáo của nhà nƣớc. 

 

3. Việc nhà nƣớc cự tuyệt không chấp nhận đức Hồng Y Nguyễn Văn 

Thuận nhậm chức phó, có quyền thế vị của Tổng Giáo Phận Sàigòn. 

 

4. Lễ quốc táng của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Văn Bình, Tổng 

Giám Mục Sàigòn. 

 

Mỗi biến cố là một bƣớc chuẩn bị; mỗi biến cố là một thông điệp nói 

lên lời đe dọa hay dụ dỗ và cử chỉ ngoạn mục cuối cùng để đƣa trọn 

chúng ta vào bẫy là sự "cởi mở" của chính sách nhà nƣớc. Nhà nƣớc 

cho xây nhà thờ, cho phép mở chủng viện, cho phong chức tân linh 

mục, nhƣợng bộ trong việc bổ nhiệm các Giám Mục mới... nhƣ chính 

sách Ostpolitik. 

 

Hãy ngửa tay xin thì sẽ đƣợc. Và cha mẹ chúng ta đã áp dụng chính 

sách "ngửa tay xin" để tin đó là đƣợc một phần nào tự do tôn giáo! 

 

Cha mẹ chúng ta đã đƣa ra những kết quả nầy mà biện minh cho chính 

sách mềm dẻo, đối thoại của Ostpolitik. 
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Nhƣ vậy thì chúng ta cả cha lẫn con vẫn còn tự ý nằm trong cái bẫy của 

cộng sản. 

 

Nếu chính sách mềm dẻo nầy, cuối cùng có thể giải thoát đƣợc Giáo 

Hội, thì tại sao Đức Giáo Hoàng của chúng ta đã loại bỏ? Và nếu Ngài 

đã loại bỏ và nhờ đó làm sụp đổ đƣợc bức tƣờng Bá Linh, thì tại sao 

chúng ta lại còn tiếp tục chạy theo, để đƣa vào áp dụng cho Việt Nam, 

chúng ta không muốn cứu Giáo Hội Việt Nam khỏi ách cộng sản ƣ?(1) 

 

Chính sách của cha mẹ chúng ta hiện nay có phải là chính sách của 

ĐGH Gioan-Phaolô II không? 

 

Chỉ còn một cách duy nhất là chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ lại thật 

chu đáo 4 biến cố kể trên và tìm hiểu ý nghĩa của nó. Rồi hãy cùng nhau 

lui lại sự thật lịch sử của ngày 20/7/1954 và ngày 30/4/1975. 
 
Đức Ông Trần Văn Hoài 

(Nguồn: Internet) 
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CHƢƠNG 4 
 

Ngƣời Công Giáo Việt Nam Đang Ở Đâu? 

 

 

 

Khi biết mình phải có đôi lời về hay với những đồng đạo của mình, tôi 

đột nhiên nghĩ ngay đến cái tựa đề này. Một câu hỏi xem ra ngớ ngẩn, 

nếu không nói là của một kẻ tâm thần hay sắp trở thành tâm thần. Tại 

sao vậy? Phải chăng sau hơn 200 trang sách trên đây, tôi rất ít thấy hình 

bóng những ngƣời đồng đạo, những giáo dânvới tôi, mà chỉ thấy toàn 

các Linh mục, các Giám mục với những vấn đề khô khan, nhức nhối dễ 

gây chán nản, bất đồng, mâu thuẫn và chống đối.   

 

Tuy nhiên, có một thành phần giáo dân rất năng động. Có thể nói họ đã 

lên tiếng trƣớc hết bằng một “Tâm thƣ” gửi Hội đồng Giám mục Việt 

Nam ký ngày 15.8.1989gồm 20 tu sĩ và giáo dân.Những vấn đề họ nêu 

ra trong bức tâm thƣ này, là các vấn đề thuộc giáo hội Việt Nam, thời 

đó đang bị cấm cách rất ngặt, nhƣ vấn đề các linh mục tuyên úy sau khi 

trở về từ các trại tù, vẫn không đƣợc thi hành những công việc riêng 

biệt của mình, việc các chủng viện, các dòng tu v.v…, đặc biệt họ cũng 

yêu cầu Hội đồng Giám mục “giải quyết” vấn đề về ông Phan Khắc Từ, 

một linh mục có vợ và 2 con mà vẫn giữ chức chính xứ giáo xứ Vƣờn 

Xoài. Mặc dù bức thƣ có nói đến chế độ Việt Nam đƣơng quyền, nhƣng 

với một thái độ chừng mực, hòa dịu, thế nhƣng theo cha Chân Tín, ông 

Thứ trƣởng Bộ nội vụ Võ Viết Thanh đã gặp gỡ ngài để trao đổi về một 

vài việc liên quan đến Ủy ban Đoàn kết Công giáo cũng nhƣ về bức tâm 

thƣ của 20 tu sĩ và giáo dân trẻ, trí thức. Họ ý thức về chính họ, vai trò 

và vị trí của mình, của một thành phần trong cộng đồng Công giáo Việt 

Nam, trong Tổng Giáo phận Sài Gòn. Chúng tôi không khen hay chê 

thái độ và cung cách của thành phần trẻ này qua thƣ gửi các Giám mục 

Việt Nam. Họ xuất hiện nhƣ vậy. Thế thôi. Nhƣng, nếu có khen thì 
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khen những ngƣời ký tên vào lá thƣ là những ngƣời can đảm, đã nhìn 

thấy những vấn đề của Giáo hội và của xã hội vào thời kỳ từ năm 1975 

đến khi họ viết lá thƣ là năm 1989, tức sau 14 năm ngƣời Cộng sản 

miền Bắc nắm đƣợc quyền thống trị trên toàn cõi Việt Nam. Nghe nói, 

trong cuốn Hồi ký hay Nhật ký gì đó của Nguyễn Ngọc Lan, ông có đề 

cập đến bức Tâm thƣ của nhóm giáo dân trẻ này, có cả tên linh mục 

Chân Tín đứng đầu danh sách nữa, thì ngƣời viết thƣ ấy là Nguyễn 

Quốc Thái. Những năm về sau này, giữa Nguyễn Ngọc Lan, sau khi hồi 

tục, và Nguyễn Quốc Thái đã xảy ra mâu thuẫn. Đâu là lý do? Có lẽ là 

những mâu thuẫn về chính kiến. 

 

Tâm thƣ của 20 Tu sĩ và Giáo dân trẻ, đã bầy tỏ những ƣu tƣ của giới 

mình với các Giám mục Việt Nam, họ là những ngƣời đầu tiên đã lên 

tiếng về những “lỗ hổng” hay những “mất mát” trong Giáo hội Công 

giáo Việt Nam sau hơn mƣời năm dƣới chế độ Cộng sản. 

 

Hai mƣơi năm sau Tâm thƣ này, một sự kiện tƣởng chửng chế độ Cộng 

sản VN đã đứng trƣớc miệng hố thẳm của diệt vong. Đó là Đức Tổng 

Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt, Tổng giám mục TGP Hà Nội, đã can 

đảm phi thƣờng tuyên bố ngay hang ổ quyền lực ở Hà Nội: “Tự do tôn 

giáo là cái quyền…không phải là ân huệ…” Một Chủ chăn nhƣ thế, một 

nhà lãnh đạo tinh thần nhƣ thế, thì những Giáo dân của Ngài, những 

ngƣời tín hữu dƣới thẩm quyền của Ngài không thể chịu khuất phục. Họ 

đã đứng lên với Ngài, cầu nguyện với Ngài, đòi Cộng sản Việt Nam 

thực thi Công lý, Tự do tôn giáo cùng với việc trả lại trụ sở Tòa Khâm 

sứ Hà Nội cho Giáo hội Việt Nam, song song với việc chống lại những 

hành động thô bạo của nhà cầm quyền tại giáo xứ Thái Hà. 

 

Nhƣng…! Chúng tôi đau lòng về những việc xảy ra sau đó. Cộng sản 

Việt Nam lại giở lá bài láu cá, gian tà của họ ngay với Hồng y Tarcisio 

Bertone, một vị Quốc Vụ Khanh Tòa thánh sau đó vƣớng vào một vụ 

tai tiếng, phải rời khỏi Tòa thánh! Thật trớ trêu và cay đắng. Đức Tổng 

Giám mục Ngô Quang Kiệt vâng lời Tòa thánh rời Tòa Tổng Giám mục 
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Hà Nội lui về làm một Đan sĩ chiêm niệm, khổ tu tại Châu Sơn, Nho 

Quan tỉnh Ninh Bình, nơi có vị Khổ tu Yêu nƣớc Lê Hữu Từ, một thời 

đã làm Hồ Chí Minh chao đảo, lo sợ. 

 
Phiên tòa xử 8 Giáo dân Giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, ngày 08.12.2008 

 

Một hình ảnh khác về những ngƣời đồng đạo với tôi mà tôi không sao 

quên đƣợc, đó là hình ảnh 8 ngƣời Công giáo thuộc giáo xứ Thái Hà, 

Hà Nội trong ngày họ phải ra tòa án về một cái tội (gọi là “tội”) để tổ 

chức một phiên tòa xét xử họ. Tội là: “phá hoại tài sản và gây rối trật 

tự công cộng”. Có ý kiến cho rằng, phiên tòa xử 8 giáo dân Thái Hà là 

đỉnh điểm của việc nhà cầm quyền đàn áp giáo dân trong vụ Tòa Khâm 

Sứ-Thái Hà hồi năm 2007-2008 và tiếp tục thời gian sau này. 

 

8 giáo dân bị buộc tội là các bà: Ngô Thị Dung, Lê Thị Hợi, Nguyễn 

Thị Nhi, Nguyễn Thị Việt và các ông: Lê Quang Kiện, Nguyễn Đắc 

Hùng, Thái Thanh Hải, Phạm Chí Năng. 

 

Hai tội danh trên đây, có gì là ghê gớm? Vậy mà, trên trang báo mạng 

VietCatholic News ngày 07-12-2008, đã có bài viết ghi nhận về 18 

tiếng đồng hồ trƣớc khi “tòa án công khai”xử 8 ngƣời này và Hà thành 

bị kẽm gai và rào sắt nhọn giăng bủa khắp nơi. 

 

Bài báo viết: “Có lẽ, đêm thắp nến vĩ đại tại giáo xứ Thái Hà cầu 

nguyện cho các nạn nhân của công lý và sự thật đã khiến nhà cầm 

quyền run sợ, họ lúng túng không biết hành xử thế nào. Tối qua, sau 

buổi cầu nguyện thắp nến và cả sáng nay, công an quận Đống Đa tiếp 

tục triệu hồi một số nạn nhân lên Công an quận để làm “công tác tƣ 

tƣởng”: “Các anh có thể ở lại đây, sáng mai chúng tôi sẽ trực tiếp đƣa 

các anh lên tòa”. Đƣơng nhiên, những lời đề nghị khiếm nhã ấy đã bị 

các nạn nhân từ chối. 
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Theo bài báo trên trang mạng VietCatholic, trƣớc giờ phiên tòa khai 

mạc, phía chính quyền vẫn tiếp tục dựng lên các hàng rào sắt chung 

quanh khu vực UBND phƣờng Ô Chợ Dừa, lực lƣợng Cảnh sát cơ động 

cũng đƣợc đƣa tới. Các phƣờng trong quận tổ chức các buổi họp dân 

phố để thông báo tình hình. Một bảng thông tin của phƣờng Trung Tự, 

không biết vì bối rối, hoặc vì quá lúng túng mà viết một cái thông báo 

về phiên tòa xử 8 giáo dân Thái Hà “quá tồi” nhƣ sau: “Thứ hai, ngày 8 

tháng 12 Tòa án ND Tp Hà Nội sử 8 bị can Thuộc Chùa Thái Hà, Hà 

Nội. Đề nghị ND không đến đó. Không đƣợc tụ tập đông ngƣời bất luận 

chỗ nào”.(Trích nguyên văn cả những sai phạm về chính tả, ngữ pháp). 

 

Đây là một cách thể hiện nét văn hóa của chính quyền quận Đống Đa, 

Hà Nội năm 2008. Nhớ lại hơn 30 năm về trƣớc, khoảng cuối năm 

1975, linh mục Nguyễn Ngọc Lan, lúc còn đang ngƣỡng mộ Nhà nƣớc 

Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, ông coi Hà Nội là cái “đỉnh” sáng giá của 

cách mạng, chẳng những của dân tộc Việt Nam mà còn tiêu biểu cho 

các cuộc cách mạng của các dân tộc Á-Phi chống chủ nghĩa đế quốc, cả 

về kinh tế và chính trị, ông đã chống các chính quyền Sài Gòn và tranh 

đấu bằng báo chí cho một miền Bắc Xã hội chủ nghĩa. Cho nên, sau khi 

thống nhất đất nƣớc, một phái đoàn nhân sĩ miền Nam đƣợc mời ra 

thăm “Thủ đô” Hà Nội, trong đó có linh mục Nguyễn Ngọc Lan. Khi 

trở lại Sài Gòn, linh mục Lan xem ra đã “ngộ”. Ông đã “ngộ” cái gì? 

Ông viết một bài báo sau chuyến đi lịch sử. Tựa đề bài báo đã khiến 

chính quyền Cộng sản Hà Nội bắt đầu canh chừng  Nguyễn Ngọc Lan. 

Cái tựa đề nhƣ thế này: “Hà Nội Tôi Nhƣ Thế Đó”.Cái tựa đề bài báo 

chủ yếu ở một chữ “TÔI”. Vì từ chữ TÔI này, ngƣời ta có thể suy diễn 

ra: 

 

1.Hà Nội TỒI nhƣ thế đó! 

2.Hà Nội TỘI nhƣ thế đó! 

 

Mấy hàng chữ viết trên bảng thông tin ở phƣờng Trung Tự trên đây đã 

đƣa tôi trở lại cái tựa đề một bài báo của linh mục Nguyễn Ngọc Lan. 
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Tôi viết  điều này theo trí nhớ của tôi qua bài báo của Nguyễn Ngọc 

Lan đăng trong tạp chí Đứng Dậy của Linh mục Chân Tín. 

 

Xin trở lại phiên tòa xử 8 giáo dân Thái Hà. 

Linh mục Lê Quang Uy, DCCT, gọi đây là “Ngày lịch sử của giáo dân 

Thái Hà”. Ông viết: 

“Sáng nay thứ hai 8.12.2008, kết thúc Thánh lễ trọng thể kính Đức Bà 

Khỏi Tội (Một cách nói từ cổ xƣa của Giáo dân miền Bắc về Lễ Đức 

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội), lúc 7g00, Bề Trên DCCT Thái Hà, cha Vũ 

Khởi Phụng đã ban phép lành và chúc bình an cho các anh chị em giáo 

dân Giáo xứ Thái Hà. Sau đó các giáo dân cùng với các cha DCCT lên 

đƣờng đƣa các nạn nhân đến nơi xử án. Trên đƣờng đi ngang các phố 

Nguyễn Lƣơng Bằng, Đê La Thành vòng sang Hoàng Cầu khoảng gần 

2 cây số, tay mỗi ngƣời đều cầm một nhành lá thiên tuế, biểu tƣợng 

vinh quang Tử Đạo, và trên ngực đeo bức ảnh Nữ Vƣơng Công Lý Thái 

Hà. 

 

Sau khi đoàn Giáo dân đến đƣợc khu vực trƣớc tòa án, Cảnh sát cơ 

động và Công an nổi, chìm…khoảng 500 ngƣời, đã tập trung trƣớc 

UBND phƣờng Ô Chợ Dừa để giữ trật tự và theo dõi các Giáo 

dân.Ngoài lực lƣợng cảnh sát hùng hậu, chính quyền còn huy động rất 

nhiều phƣơng tiện máy móc hỗ trợ kiểm soát an ninh nhƣ máy dò vũ 

khí, xe chữa cháy, xe đặc chủng chống bạo động, xe bắt tội phạm, hàng 

rào sắt, giây thừng v.v… 

 

Cha Vũ Khởi Phụng đƣợc giấy mời dự phiên tòa, ngài phải ở nhà phòng 

hờ những chuyện rủi ro, bất trắc có thể xảy ra cho Đền Đức Mẹ Thái 

Hà, ngài ủy quyền cho các cha Dòng Chúa Cứu Thế khác vào tòa, 

nhƣng ông chánh án chỉ cho một vị vào mà thôi. Và cha Nguyễn Văn 

Khải đã đƣợc anh em đề cử ở lại. 

Các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đi cùng giáo dân suốt ngày hôm đó có 

khoảng hơn 10 ngƣời. Còn Giáo dân có mặt trƣớc UBND phƣờng Ô 



415 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

Chợ Dừa khoảng 2000 ngƣời, số Giáo dân ở hai đầu đƣờng Hoàng Cầu 

bị chặn lại, cũng có khoảng 500 ngƣời nữa. 

 

Trong phiên xử, có sự xuất hiện các tùy viên của các Lãnh sự quán các 

nƣớc, trong đó có Hoa Kỳ. Phiên tòa kết thúc lúc 16g30, bản án đƣợc 

tuyên là án treo, nặng nhất là 15 tháng tù giam cho chị Nguyễn Thị Nhi, 

hƣởng án treo, nhẹ nhất là cảnh cáo cho Thái Thanh Hải. 

 

Cả khu phố đổ ra xem sự kiện này. Dòng ngƣời vừa hoan hô nhƣng vẫn 

trật tự quay về Dòng Chúa Cứu Thế ở Thái Hà, chuẩn bị cho Thánh lễ 

mừng kính Đức Maria, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội và Tạ ơn Chúa. Mọi 

ngƣời vừa đi vừa hô to “Trắng án! Vô tội!”. Họ đã khóc. 

 

Tổng Giám mục Hà Nội, Giuse Ngô Quang Kiệt từ sáng sớm đã cử cha 

Nguyễn Văn Bình, quản lý Tòa Tổng Giám mục đến ở cùng bà con giáo 

dân, hiệp ý cầu nguyện và liên tục thông tin về vụ xử cho Đức Tổng ở 

nhà. 

 

Cũng sáng ngày 8.12.2008, tại La Vang, trong Thánh lễ Đồng tế mừng 

Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội, toàn thể các Đức cha, các Linh mục 

cùng anh chị em giáo dân Giáo phận Huế có mặt đã cầu nguyện đặc biệt 

cho phiên xử 8 Giáo dân ở Thái Hà. 

 

Buổi xử hôm nay, 8.12.2008, các giáo dân có mặt không chỉ ở Thái Hà 

mà còn có sự tham dự của rất đông các anh chị em giáo dân ở hầu hết 

các Giáo phận miền Bắc khác nhƣ Bắc Ninh, Bùi Chu, Thanh Hóa, Thái 

Bình, Hƣng Hóa, Hải Phòng, Phát Diệm…Riêng tại Giáo phận Hà Nội, 

rất dông các anh chị em ở các giáo xứ lân cận đã đến tham dự. 

 

Lúc 17g40, đoàn ngƣời về đến Thái Hà, cha Bề trên ra đón, mọi ngƣời 

reo hò vang dậy cả sân Nhà thờ: Đức Mẹ chiến thắng! Đức Mẹ chiến 

thắng! 
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Thánh lễ cuối cùng của ngày hôm nay, 8.12.2008 tại Thái Hà bắt đầu 

lúc 18g30. 

 

Linh mục Lê Quang Uy viết những lời cuối: 

“Tôi lên phòng gõ những hàng chữ này chuyển đi khắp nơi, để khoe ầm 

lên với mọi ngƣời về Hồng Ân Chúa đã trao tặng cho Thái Hà để ngày 

hôm nay trở thành một Ngày Lịch Sử! 

 

Không! Phải nói hơn thế nữa mà không sợ cƣờng điệu quá lời, rằng 

hôm nay là một Ngày Lịch Sử cho cả Hội Thánh Việt Nam! 

 

Lm Lê Quang Uy, DCCT, Hà Nội 8.12.2008 

Tƣờng thuật từ hiện trƣờng trƣớc tòa nhà UBND Phƣờng Ô Chợ Dừa. 

(Nguồn: Internet) 

 

 
Ngƣời Công giáo Việt Nam làm gì trƣớc hiện tình của Giáo hội và đất 

nƣớc? 

 

Qua phiên tòa xử 8 Giáo dân giáo xứ Thái Hà, với hàng ngàn giáo dân ở 

Hà Nội và các xứ lân cận cùng có mặt chung quanh Tòa án đặt ở UBND 

đƣờng Hoàng Cầu, phƣờng Ô Chợ Dừa, để yểm trợ họ, điều gì làm tôi 

suy nghĩ và xúc động? Chính là: tất cả đã trả lời cho câu hỏi của 

Chƣơng 4 này: Ngƣời Công giáo Việt Nam đang ở đâu? Họ trả lời cho 

những ai có những câu hỏi tƣơng tự nhƣ thế, kể cả những câu hỏi tiêu 

cực hay thất vọng về ngƣời Công giáo Việt Nam dƣới chế độ Cộng sản 

sau khi toàn bộ đất nƣớc nằm trong bàn tay sắt máu, cùm kẹp, bất nhân 

và vô thần của chế độ này, từ năm 1975.Những ngƣời này có cái nhìn 

tiêu cực về ngƣời Công giáo Việt Nam. Không! Hình ảnh của 8 giáo 

dân Thái Hà, tay cầm nhành thiên tuế, đi bộ hơn 2 cây số để tới nơi xử, 

cùng với hơn mƣời Tu sĩ, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà, hơn 

2000 giáo dân khác cũng có mặt trong ngày này.Tôi biết mô tả những 

con ngƣời này nhƣ thế nào đây, trong khi chung quanh họ là kẽm gai, 
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xe đặc chủng, máy dò tìm vũ khí, công an, cảnh sát…,khoảng 500 

ngƣời, nhƣng những ngƣời đồng đạo của tôi không một ai tỏ ra sợ hãi. 

Tất cả, họ nhƣ rất vui mừng vì đƣợc có mặt với mọi ngƣời và với 8 

ngƣời anh chị em của mình đang đứng trƣớc ông quan tòa có bộ mặt đe 

dọa, sát khí. 

 

Lúc này, xin hƣớng về 42 phố Nhà Chung Hà Nội, đây là Tòa Khâm Sứ 

mà chính quyền Hà Nội muốn cƣỡng chiếm bằng những lý luận ngô 

nghê và dựa vào quyền lực của mình, muốn biến khu đất này thành một 

nhà hàng, một vũ trƣờng, một nơi bài bạc và đĩ điếm. Họ nghĩ rằng, họ 

muốn làm gì cũng đƣợc. Họ đã đánh thắng Pháp và Mỹ, những đế quốc 

hùng mạnh của thế giới cũ và mới. Nhƣng họ đã lầm. Lần này, họ gặp 

phải một con ngƣời tôn giáo, một tôn giáo đã trải qua 2000 năm lịch sử, 

có lúc tƣởng nhƣ đã tiêu trầm. Chỉ nhìn vào nƣớc Nhật và Việt Nam 

thôi, đất nƣớc của cả hai đã thấm máu những Vị Tử Đạo trải dài hàng 

trăm năm!Họ đã vấp phải một Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt và 

hàng ngàn Giáo dân Hà Nội và vùng chung quanh, kể từ Giáng Sinh 

năm 2007, cứ tối đến là có hàng ngàn giáo dân đến Tòa Khâm Sứ cầu 

nguyện, có ngày số ngƣời lên tới hơn 10.000 ngƣời. Thủ tƣớng Nguyễn 

Tấn Dũng, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết lần lƣợt bảo nhau phải sang 

Vatican, yết kiến Giáo Hoàng, phải mang lá bài quen dùng là sự giả dối, 

giả nghĩa để Vatican can thiệp, không thì mất mặt với thế giới. Hồng y 

Quốc vụ khanh Tòa Thánh Tarcisio Bertone đã “có lời khuyên” giáo 

dân Hà Nội kiềm chế, nghĩa là “giải tán” các buổi cầu nguyện.Khu đất 

Tòa Khâm Sứ biến thành công viên, vƣờn hoa vào năm 2009. Một thời 

gian sau đó, ngày 13.5.2010, Tòa thánh chấp nhận đơn từ chức của 

Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt vì lý do sức khỏe. “Chính quyền Việt 

Nam đánh giá sự kiện này là một chiến thắng của phía chính quyền” 

(Wikipedia, truy cập ngày 11.5.2021)). Phải, họ không ngƣợng miệng 

khi cho rằng trong suốt hai cuộc chiến, đánh Pháp và đánh Mỹ, kéo dài 

30 năm, từ 1945 – 1975, họ “không thua một trận nào!” (Báo Tiếng 

Dân, ngày 09.05.2021) Thế nhƣng, lần này với việc phải biến khu đất 

vàng 42 phố Nhà Chung thành công viên, chứ không thành khách sạn 
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để làm chỗ “giải trí” cho giai cấp mới là tƣ bản đỏ, thì chính quyền 

Cộng sản đã thua! 

 

Sau khi Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt nghỉ hƣu thì Vatican nhẹ 

nhàng “lên tiếng” rằng: “Việt Nam đã thất hứa”. Dƣ luận bên ngoài thì 

cho rằng Vatican đã bị lừa! 

 

Xin hãy nhìn lại những ngƣời đồng đạo của chúng tôi tại đất Bắc, từ 

năm 1945 và cho tới năm 1975, suốt 30 năm trời, họ đã phải chịu đựng 

những gian khổ nhƣ thế nào, họ bị theo dõi từng giờ, từng bƣớc chân; 

chính quyền làm mọi cách để những ngƣời có đạo không đến đƣợc nhà 

thờ, hay bỏ đạo, mất đức tin. Nào tuyên truyền bằng giáo dục, phân biệt 

tôn giáo, thân thế gia cảnh, tƣ sản hay bần cố nông; bằng sách, báo, tiểu 

thuyết mà quyển Bão Biển của Chu Văn là điển hình, bằng phim ảnh 

bôi bác Giáo hội.v.v…,một số kẻ có đạo đƣợc mua chuộc để trở thành 

một bè quậy phá ngay trong các giờ kinh và lễ lạy, theo nhƣ hồi ký của 

Giám mục Lê Đắc Trọng: Những câu chuyện về một thời, tập 3 năm 

2009, (trang 154-159). Nhƣng, ngƣời giáo dân trên đất Bắc vẫn kiên 

trung, vẫn không ngả theo tà thuyết và không sợ hãi trƣớc những kẻ nội 

thù. Đức cha Lê Đắc Trọng viết: 

 

“Ngƣời ta nói: Ngày nay Chúa Thánh Thần hoạt động nơi giáo dân hơn 

là nơi giáo sĩ. Không biết có đúng không, nhƣng có hiện tƣợng nhƣ thế. 

Trong xã hội, ngƣời ta lấy dân làm gốc. Trong đạo lúc này đúng là giáo 

dân đƣợc ơn Chúa soi sáng thúc đẩy hơn là giáo sĩ. (Giám mục Lê Đắc 

trọng, Sđd. Tập 3, tr.221) 

 

Và ngài nhận xét:  

 

“Một định giá có vẻ ngạo mạn: giáo dân tốt hơn linh mục, linh mục tốt 

hơn Giám mục. Điều đó có thể chứng minh trong việc phong thánh, giới 

nào vững vàng nhất. Ở trong tù, thƣờng là thế này: giáo dân hơn tu sĩ, tu 

sĩ hơn linh mục.Trong những vấn đề khó khăn: giáo dân vững vàng, 
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linh mục nhẹ nhàng, Giám mục im tiếng, hoặc xuê xoa.” (Sđd tập 3 

tr.221) 

 

Có một ý kiến khác cho rằng, “Từ xƣa đến nay, ngƣời Công giáo Việt 

Nam và Giáo hội Công giáo Việt Nam giữ một thái độ thụ động, cộng 

thêm với áp lực của chế độ, chúng ta lại thấy thái độ thụ động đó lại 

càng tăng trƣởng thêm, bởi vì chế độ này đã làm cho ngƣời dân sợ hãi. 

Do đó, ngƣời Công giáo hiện tại cần phải bắt tay để thực thi Nƣớc 

Chúa, tức là làm cho sự công bình đƣợc thực hiện trong lòng dân tộc. 

 

“Thực ra, hiện tại cũng có một số ngƣời Công giáo đã cùng với cha 

Nguyễn Văn Lý vào tù để tranh đấu cho nhân quyền, cho tự do, cho dân 

chủ, đó là những ngƣời giáo dân thật sự nêu gƣơng cho chúng ta, và 

bằng cách này cách khác, ngƣời Công giáo Việt Nam chúng ta cũng có 

thể đi theo đƣờng lối đó, có thể bằng cách âm thầm hay công khai, 

chúng ta hƣớng đến việc xây dựng một nền công lý cần thiết cho tự do, 

giải phóng dân tộc của chúng ta.” 

 

Đấy là ý kiến của Linh mục Phan An Bình ở Rôma. Ông vừa hoàn tất 

một khóa học dài 3 năm và trƣớc khi trở về nƣớc, linh mục đã có cuộc 

phỏng vấn của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do (RFA), do Nguyễn 

Khanh thực hiện ngày 13.4.2007. Nội dung phỏng vấn là “Ngƣời Công 

giáo Việt Nam phải làm gì và có vai trò nhƣ thế nào đối với đất nƣớc?” 

 

Câu hỏi sau đó của Nguyễn Khanh đặt ra cho linh mục Phan An Bình 

câu trả lời tế nhị vì nó liên quan đến Hội đồng Giám mục Việt Nam 

trong vấn đề điều hành Giáo hội, mặc dù cả ngƣời phỏng vấn và ngƣời 

trả lời đều không trực tiếp nói đến điều này. 

 

Hỏi: Trong những điều Linh mục mới trình bày với chúng tôi, chúng tôi 

để ý thấy điều Linh mục nói rằng là Giáo hội Công giáo Việt Nam bây 

giờ là một Giáo hội thụ động, trong khi đó thì lại có ngƣời nói Giáo hội 

Việt Nam là một Giáo hội hoạt động một cách thầm lặng. 
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Dẫu là thầm lặng hay thụ động nhƣ Linh mục nói, chúng tôi vẫn có cảm 

tƣởng dƣờng nhƣ Linh mục không hài lòng với việc làm hay là thái độ 

của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Không biết nhận xét của chúng tôi 

có đúng không? 

 

Lm Phan An Bình: Dạ thƣa thật sự từ trong nội bộ cho đến những việc 

đối với ngoài xã hội, tôi thấy Giáo hội Việt Nam có rất nhiều thái độ thụ 

động, tức là chƣa đạt tới mức mà Chúa Kitô cũng nhƣ dân Chúa đang 

mong ƣớc. Thí dụ trong vấn đề phụng vụ, cả nửa thế kỷ nay trải qua bao 

nhiêu Hội đồng Giám mục, chúng ta thấy vẫn chƣa hoàn chỉnh đƣợc. 

 

Ở mặt ngoài xã hội, chúng ta thấy nếu đem so với Giáo hội Hàn Quốc là 

một Giáo hội tranh đấu tích cực cho công bình xã hội, cho công lý thì 

Giáo hội Việt Nam thua xa lắm. Chính vì vậy mà mức độ phát triển của 

Giáo hội Việt Nam không thể nào so sánh đƣợc với Giáo hội Đại Hàn. 

 

Chúng ta có thể lấy ánh sáng từ những Giáo hội bạn của chúng ta, ngay 

bên cạnh chúng ta, để học lấy bài học dấn thân, bởi vì Giáo hội đƣợc 

sinh ra để làm cho Nƣớc Chúa Kitô rộng mở. Nƣớc Chúa Kitô rộng mở 

làm sao đƣợc, nếu Giáo hội không tích cực chống lại những bất công 

trong xã hội?... 

 

Tiếp theo là một câu hỏi về những ý kiến của linh mục Phan An Bình 

vừa trình bày, có khi nào ông đặt ra “cho các vị Giám mục hay những vị 

Linh mục khác trong Giáo hội Công giáo Việt Nam hay không, và nếu 

có, câu trả lời hay phản ứng linh mục ghi nhận đƣợc nhƣ thế nào?” 

 

Lm Phan An Bình: Thƣa anh, thực sự chúng tôi đã có rất nhiều kinh 

nghiệm về những đệ đạt đƣa lên cho các vị có thẩm quyền. Chúng tôi 

thấy các Ngài không hề cứu xét đến những nguyện vọng từ dƣới đƣa 

lên, dù đó là những nguyện vọng rất chính đáng và rất thức thời, các 
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Ngài cũng không cứu xét. Có những ngƣời rất đau khổ, đến khi chết 

vẫn không có đƣợc câu trả lời từ phía hàng Giám mục. 

 

Câu trả lời hết sức buồn và thất vọng về các Giám mục trong Giáo hội 

Công giáo Việt Nam! Tại sao? Những biểu hiện tính cách ấy, cũng là 

một hành vi chính trị kiểu Đảng đang cầm quyền ở Việt Nam, khi họ im 

lặng trƣớc những tiếng kêu đau thƣơng thấu đến trời của những ngƣời 

dân mất đất, mất nguồn sống và của những tù nhân không biết mình tội 

gì. Ngoài ra, còn là những tiếng kêu, những tiếng khóc hòa với máu của 

những nạn nhân của hiện tƣợng cá chết trên biển do chất độc hại từ 

nhà máy Formosa thải ra suốt vùng biển: tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế. 

 

Câu hỏi cuối của Nguyễn Khanh về ảnh hƣởng của ngƣời Việt hải 

ngoại:  

 

(…) Có khi nào Linh mục nghĩ đến vai trò của những ngƣời Công giáo 

đang sống ở hải ngoại không? Chúng tôi đặt câu hỏi này vì đƣợc biết, 

30% ngƣời Việt ở hải ngoại là ngƣời Công giáo. 

 

Lm Phan An Bình cho biết, ông nghe tin là “số tiền của đồng bào hải 

ngoại gửi về lớn gấp 20 lần số tiền những tổ chức thƣơng mại đầu tƣ 

vào trong nƣớc. Đó là một sức mạnh đáng kể”. Vì vậy, ông nói: “Từ 

xƣa đến nay đồng tiền đƣợc gửi về, thƣờng thƣờng, để giúp thân nhân 

và giúp cho những công cuộc bác ái, xây nhà thờ v.v…Từ nay, tôi xin 

đề nghị nên hƣớng về cuộc tranh đấu cho công bình hơn là bác ái. Nên 

dùng đồng tiền của mình để vận động cho những công cuộc tranh đấu 

cho tự do, công bình, bởi vì những việc bác ái đã đƣợc làm rất nhiều 

rồi, nhƣng vẫn chƣa ảnh hƣởng đƣợc bao nhiêu, trong khi bất công vẫn 

lộng hành trong xã hội Việt Nam (...) Tôi nghĩ rằng giới trí thức Công 

giáo Việt Nam ở hải ngoại cũng nhƣ giới công nhân nên có những tổ 

chức để quy tụ lại, và dùng ảnh hƣởng của mình để tác động hai chiều: 

ở hải ngoại và ở trong nƣớc, thì tôi tin rằng chúng ta sẽ thấy đƣợc 
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không những sức mạnh của đồng tiền, mà còn có cả sức mạnh của khả 

năng quy tụ nữa. 

 

“Cộng vào đó và trên hết, tôi thấy Đức tin của ngƣời Công giáo luôn 

luôn thúc đẩy chúng ta phải dấn thân trong mọi lãnh vực, bởi vì chúng 

ta đƣợc kêu gọi để Thánh hiến trần gian. Làm sao Thánh hiến trần gian 

đƣợc nếu chúng ta không hoạt động tích cực để xã hội Việt Nam mỗi 

ngày một công bình hơn. 

 

“Năm 1986, Hội đồng Giám mục Á Châu họp ở Tokyo có nói thế này: 

“trƣớc hết chính trị phải trở thành một hoạt động chung, toàn thể dân 

Chúa đƣợc mời gọi dấn thân vào hoạt động chính trị ấy, vì Phúc Âm đòi 

hỏi Kitô hữu đƣa Phúc Âm và những giá trị Nƣớc Trời-là tình thƣơng 

và công bình- xâm nhập vào những lãnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, 

và xã hội của Châu Á. Ai tuyệt đối khƣớc từ đòi hỏi thay đổi chính trị ở 

Châu Á, ắt là một cách nào đó, cũng phủ nhận căn tính Kitô của mình.” 

 

Nguyễn Khanh 

(Radio Free Asia, 2007.4.29) 

 

 

 
Ngƣời Công Giáo Việt Nam  Trƣớc Và Sau Ngày 30.04.1975 (*) 

Tôi viết bài này sau khi Dự luật Ba Đặc khu Kinh tế và Luật An ninh 

mạng đƣợc đƣa ra Quốc hội vào năm 2018. Bài đã đăng tải trên hai 

website, một ở Pháp là newvietart.com. Một ở Hoa Kỳ là 

t.van&banhuu. Nay đƣa vào sách này, có một đôi chỗ trong bài đƣợc 

sửa lại và bổ sung một đoạn về vấn đề giáo dân cần tham gia vào lãnh 

vực chính trị theo ý của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tuy nhiên có 

một vài vấn đề nói đến trong bài đã không xảy ra. Nhƣ về Mật nghị 

Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, giữa các nhà lãnh đạo Đảng 

Việt Nam và Trung Quốc, diễn ra năm 1990, là năm khối Cộng Sản 
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Đông Âu sụp đổ, tiếp theo là Liên Xô, nay là Liên Bang Nga. Khi đó 

Việt Nam sợ cũng tan rã theo: “Thà mất nƣớc còn hơn mất Đảng”, nên 

đã cầu cứu Trung Cộng, thuận để VN trở thành một tỉnh của Tàu, nên 

hai bên đã họp ở Thành Đô để ký mật ƣớc. Theo đó, năm 2020 là thời 

điểm chót VN trực thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng. Để tiến tới ngày này, 

VN chuẩn bị những bƣớc từ từvà hòa dịu, bằng cách trao cho Tàu cộng 

ba khu vực chạy dài từ Bắc xuống Nam. Đó là: Bắc Vân Phong, Vân 

Đồn và Phú Quốc. Dƣ luận trong nƣớc và ngoài nƣớc, kể cả trong nội 

bộ Đảng, đã nổi lên chống đối mạnh mẽ dự luật ba đặc khu và An ninh 

mạng, buộc Đảng cầm quyền phải dừng lại không thi hành dự luật nữa. 

Hoặc dự luật này đã trở thành hiện thực mà không một ai đƣợc phép 

nói ra vì đụng đến An ninh mạng.Mặc dù vậy, vấn đề này vẫn đƣợc giữ 

lại trong bài khi đƣa vào sách này. Vì lịch sử cho thấy Cộng sản không 

từ bỏ những gì có lợi cho Đảng và nhóm cầm quyền ở Ba Đình, Hà Nội. 

Những việc “chống Tàu” trên môi miệng hiện nay, chỉ là một chiến 

thuật của tình thế. Tập Cận Bình ở Bắc Kinh chƣa có đủ tay chân ở Bộ 

Chính trị cũng nhƣ trong Quốc hội và Chính phủ NƣớcCộng hòa Xã hội 

Chủ nghĩa Việt Nam, nên tạm dừng một bƣớc. Tập Cận Bình này chết, 

sẽ có Tập Cận Bình khác lên thay. Điều này đã diễn ra từ mấy ngàn 

năm nay rồi. Bao lâu giải đất chữ S là Việt Nam chƣa thuộc về Trung 

Quốc thì bấy lâu họ chƣa làm chủ đƣợc Biển Đông, đấy là điều Tàu 

cộng muốn “nuốt chửng” Việt Nam, nhƣng ngày nay họ chƣa làm đƣợc 

vì còn e ngại quốc tế cũng nhƣ những ngƣời Việt Nam yêu nƣớc, cả 

trong Đảng lẫn bên ngoài mạnh mẽ lên tiếng chống lại. 

Về cái Ủy ban Đoàn kết Công giáo cũng thế thôi. Hiện nay, số linh mục 

có mặt trong Ủy ban này còn ít ỏi, nhƣ lời Linh mục Võ Thành Trinh, 

Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo Yêu nƣớc Việt Nam, trong dịp tiếp 

Đức Hồng y Roger Etchegaray tại Tòa Tổng Giám mục Tp.HCM ngày 

13.7.1989, đã thƣa với ngài rằng: “trên toàn quốc, chỉ là một ủy ban 

gồm mấy chục thành viên” (báo Công giáo và Dân tộc số 720). Nhƣng, 

đến một thời điểm nào đó, số thành viên của họ lên tới con số đông, 
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hàng ngàn ngƣời, có cả vài giám mục nữa, thì biết đâu họ sẽ chả trở 

thành một “giáo hội quốc doanh hay tự trị”! Tuy nhiên, nếu điều bất 

hạnh và xấu xa này xảy ra, thì Giáo dân Việt Nam sẽ trỗi dậy và đập 

nát nhóm này. Nhóm này đã nếm mùi thất bại tại các địa phận ở miền 

Bắc sau năm 1954. 

Bây giờ xin mở lại bài cũ, viết năm 2018, có đôi chỗ sửa chữa: 

Tôi sinh ra là ngƣời Việt Nam. Sau khi sinh, tôi đƣợc bố mẹ ẵm vào nhà 

thờ để đƣợc rửa tội. Làng quê tôi là xứ đạo gốc, có lịch sử khoảng 200 

năm và có một linh mục tiên khởi bị bắt vì đạo năm 1860 tại Hà Thao 

Ngoại và bị xử trảm ngày 25-3-1860 tại Hà Nội, dƣới triều Vua Tự 

Đức. 

Trên trang mạng của Tổng Giáo phận Hà Nội, có một “Danh Sách Các 

Đấng Tử Đạo Thuộc TGPHà Nội Đã Đƣợc Chuyển Hồ Sơ Sang Tòa 

Thánh”, ngày 09.09.2016. Danh sách có 385 vị, trong số này có Thầy cả 

Điều của quê hƣơng chúng tôi. 

Bởi vậy, tôi vừa là công dân của một đất nƣớc tại thế vừa là công dân 

của Nƣớc Trời. 

Vậy hai thực thể này có mâu thuẫn nhau không? Làm thế nào, tôi vừa 

thi hành bổn phận của một công dân Nƣớc Trời, vừa thi hành bổn phận 

của một công dân tại thế? 

Không! Hoàn toàn không. Tôi không chọn cho mình một tổ quốc, một 

xã hội để sinh ra. Thiên Chúa đã đặt để tôi tại đây trên mảnh đất hình 

chữ S, có một lịch sử 5.000 năm, một nƣớc văn hiến, một nền văn hóa 

nhân bản, thuận hòa. Trên thuận với trời, dƣới thuận với đất và con 

ngƣời ở giữa làm mối trung tâm giao hòa giữa trời và đất. Từ nguồn gốc 

Kitô giáo, tôi có Kinh thánh và nhất là các sách Tin Mừng còn gọi là 

Phúc Âm, đã soi sáng tôi hiểu thêm về một giá trị tinh thần khác, đó là 
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nhân bản Kitô giáo, một nền nhân bản hoàn hảo vì nó bắt nguồn từ 

Thiên Chúa, Đấng là nguồn mạch mọi sự thánh thiện và tốt lành. Khi 

tôi thực thi giá trị này trong cuộc sống tại thế của tôi, thì tôi thấy những 

việc làm của tôi, dù là nhỏ bé và tầm thƣờng, nó vẫn có một giá trị 

không do ngƣời đời đánh giá mà do Thiên Chúa nhìn thấu vào tâm can 

tôi, bời Ngƣời biết tôi làm những việc ấy không phải để phô trƣơng hay 

vì đồng tiền, nhƣng “vì lòng mến”. 

Giáo lý của Hội thánh Công giáo nói rằng: “Đời sống xã hội trƣớc hết 

phải đƣợc coi là một thực tại tinh thần. Thực tại này bao gồm việc trao 

đổi các kiến thức trong ánh sáng chân lý. Thực thi các quyền và chu 

toàn các bổn phận, cùng nhau tìm hiểu sự thiện hảo luân lý, chung 

hƣởng cái đẹp thanh cao dƣới mọi hình thức chính đáng, luôn sẵn sàng 

chia sẻ cho tha nhân những gì tốt đẹp nhất của mình và mong ƣớc cho 

nhau đƣợc ngày càng phong phú về mặt tinh thần. Đây là những giá trị 

phải nuôi dƣỡng và định hƣớng cho những sinh hoạt văn hóa, kinh tế, tổ 

chức xã hội, các phong trào và các thể chế chính trị, pháp luật và mọi 

sinh hoạt khác nữa của đời sống xã hội trong tiến trình chuyển biến 

không ngừng của nó.” (Giáo lý Hội thánh Công giáo, số 1886 Tòa TGM 

Tp. HCM 1997,tr.677) 

Tuy nhiên, hiện tại tôi đang sống trong một chế độ không có dân chủ, 

không có tự do ngôn luận, tôn giáo thì phải chịu những áp chế của 

chính quyền. Họ phá hủy đền chùa, nhƣ chùa Liên Trì ở Thủ Thiêm, 

cƣỡng chiếm các cơ sở của các giáo hội, họ triệt hạ các biểu tƣợng 

thánh của tôn giáo, nhƣ tƣợng Đức Mẹ Sầu bi (Piêtà) ở Ninh Bình, 

Thánh giá trên Núi thờ ở Đồng Chiêm (giáo phận Hà Nội), tƣợng Đức 

Mẹ La Vang ở Quảng Bình, Thánh giá tại Dòng Thiên An (Huế), Dòng 

Thánh Phaolô ở Hà Nội, Dòng hiện diện tại đây từ năm 1883,đang bị 

chính quyền cƣớp đất, hành hung, bán đất (số 5 Quang Trung, Hà Nội) 

của nhà dòng cho chủ đầu tƣ, khiến một nữ tu bề trên thay mặt các nữ tu 

ở đây ngay buổi đầu, mấy năm trƣớc, buộc lòng phải lên tiếng thẳng 
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trƣớc mặt nhà cầm quyền, rằng tôi chết thì sẽ có nữ tu khác thay tôi. Lời 

lẽ này, ngƣời ta cũng nghe từ các nữ tu Dòng Mến Thánh giá Thủ 

Thiêm, trƣớc việc  chính quyền thành Hồ (dƣới triều Lê Thanh Hải, Võ 

Văn Thƣởng), có dự án xây dựng một đô thị mới, sẽ bán đấu giá khu 

vực có nhà dòng, cả nhà thờ Thủ Thiêm cùng số phận. Dòng Mến 

Thánh Giá Thủ Thiêm tồn tại ở đây từ năm 1884.  

Tiếng nói của các vị Giám mục 

Trƣớc những sự kiện nhƣ thế, ngƣời ta sẽ nghĩ gì, làm gì? Mà thực ra, 

đây chỉ là những việc mới nhất. Ở đây chúng tôi không muốn nhắc đến 

những thách đố, những khủng bố mà nhà nƣớc CSVN đã đối xử với 

Giáo hội Công giáo, từ những thập niên 1940, 1954 tại miền Bắc, 

không chỉ xảy ra bên trong giáo hội, mà ngƣời ta còn khủng bố Giáo hội 

qua phim ảnh, báo chí và cái gọi là “văn chƣơng hiện thực”. Chỉ cần 

nhắc qua đến những sự việc xảy đến cho Giáo hội Công giáo Việt Nam, 

từ sau năm 1975 đến nay thôi, ngƣời ta cũng hiểu đƣợc Giáo hội Việt 

Nam tồn tại đến ngày nay, không phân ra làm hai hay làm ba mảnh, 

cũng là một vấn đề cho những ai có thiện chí và lƣơng tâm ngay thẳng 

suy nghĩ, đừng vội lên ántất cả các Giám mục. Chỉ một vài cá nhân có 

một vài thái độ khác thƣờng. Các ngài biết trách nhiệm của mình và 

nhất là các ngài cũng biết sợ. Sợ mắc tội với Chúa và với lƣơng tâm. 

Chỉ sợ có vị nào đó không còn biết sợ cái tội của mình ghi trong sử 

sách. Tuy nhiên, nói chung, dƣ luận trong giáo dân vẫn rất khó hiểu về 

cách ứng xử của hàng giáo phẩm đối với một thành phần đông đảo lên 

đến hàng triệugiáo dân, những ngƣời con đau khổ của giáo hội, nạn 

nhân của cái gọi là “biển chết” do nhà máy Formosa thải chất độc ra 

biển làm cho một vùng biển rộng lớn ở mấy tỉnh miền Trung hoàn toàn 

bị tê liệt, tháng 4/2006, dân làm nghề biển không ra biển đƣợc. Cá chết 

phơi đầy trên bãi biển, con ốc, con sò, con cua cáy cũng chết! Trƣớc 

tình cảnh bi thảm ấy, chỉ có Tổng giám mục Ngô Quang Kiệt đến với 

giáo dân. Còn các vị khác không thấy! Có mặt tại chỗ, Đức Tổng Kiệt 
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nhận ra nỗi thƣơng tâm của giáo dân, đau khổ vì tai họa biển chết không 

bằng buồn tủi, cô đơn vì bị bỏ rơi thì nhiều! Điều này gọi là gì? Có lẽ 

nào lại là vô cảm! Là dửng dƣng trƣớc nỗi đau xé lòng của những ngƣời 

con của giáo hội? Hay đây là một dấu chỉ về sự tùng phục triệt để của 

các giám mục đối với thế quyền!? 

Vì vậy, để trả lời câu hỏi có ngƣời đặt ra: Ngƣời Công giáo có làm 

chính trị không? Câu hỏi này hàm ý thắc mắc là các vị lãnh đạo Giáo 

hội và ngƣời Công giáo đang ở đâu trên đất nƣớc này trƣớc tình hình 

đất nƣớc lâm nguy, có thể lọt vào tay Tàu cộng. Nếu theo mật ƣớc 

Thành Đô, thì Việt Nam sẽ trở thành một khu vực thuộc Tàu cộng, nhƣ 

thể Tây Tạng, Nội Mông vào năm 2020, mà dự luật ba Đặc khu Kinh tế, 

kèm theo luật An ninh mạng là những biện pháp chuẩn bị cho thời điểm 

ấy. Đấy là theo dƣ luận, còn cụ thể nhƣ thế nào thì Đảng Cộng sản và 

Nhà nƣớc VN không hề lên tiếng trƣớc những câu hỏi của nhiều giới 

trong và ngoài nƣớc. 

Một vấn đề khác cũng cần nói ra, đó là Giáo hội Công giáo không phải 

là một tổ chức chính trị, một đảng phái tranh đấu. Nhƣng:  

“Do sứ mạng và thẩm quyền của mình, Hội thánh không tự đồng hóa 

với cộng đồng chính trị, nhƣng Hội thánh vừa là dấu chỉ, vừa là ngƣời 

bảo vệ tính siêu việt của nhân vị. “Hội thánh tôn trọng và cổ võ tự do 

chính trị cũng nhƣ trách nhiệm của các công dân”. 

“Hội thánh có sứ mệnh “nói lên nhận định luân lý của mình cả trong 

những vấn đề liên quan tới lãnh vực chính trị, khi các quyền căn bản 

của con ngƣời hay phần rỗi các linh hồn đòi hỏi, bằng cách sử dụng mọi 

phƣơng tiện và chỉ những phƣơng tiện nào phù hợp với Tin Mừng và 

lợi ích của thời đại và hoàn cảnh khác nhau”. (Giáo lý Hội thánh Công 

giáo, số 2245, 2246) 
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Sau những cuộc biểu tình lớn tại Bình Thuận, Sài Gòn và nhiều nơi 

khác, số ngƣời tham gia lên tới cả 100.000 ngƣời diễn ra ngày 10-6-

2018 và mấy ngày sau đó, thì tại linh địa Trại Gáo (Giáo phận Vinh) và 

tại nhà thờ Thủ Thiêm (Tổng giáo phận Sai Gòn), cả triệu ngƣời công 

giáo Việt Nam bất ngờ đƣợc nghe hai vị Giám mục đã phát đi tiếng nói 

của trách nhiệm, của lƣơng tâm trƣớc hai vấn đề trọng đại, ảnh hƣởng 

đến sự sinh tồn và phát triển của đất nƣớc. Đó là dự án ba đặc khu tại 

Bắc, Trung, Nam (Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc). Vị Giám mục 

tại Sài Gòn là Đức cha Hoàng Đức Oanh, nguyên Giám mục Giáo phận 

Kontum, đã nghỉ hƣu, hiện cƣ ngụ tại Thủ Đức. Ngài giảng trong thánh 

lễ Kính trọng thể Chúa Thánh Thần ngày 20-5-2018 tại nhà thờ Thủ 

Thiêm. Ngài bảo “đừng sợ”. Chúng ta đấu tranh cho dân tộc, cho đất 

nƣớc này, đấu tranh cho sự thật, cho sự sống. Tin Mừng của chúng ta có 

từ thế kỷ 16, tức là trƣớc khi ngƣời Pháp đến. “Đừng sợ”! ... 

Không ngừng lại ở những bài giảng nhƣ thế này, Đức cha Hoàng Đức 

Oanh đã gửi một thƣ ngỏ cho Chủ tịch nƣớc Trần Đại Quang, ngày 16-

6-2018. Chúng tôi trích dẫn một vài đoạn trong số 4 trang giấy của Thƣ 

ngỏ.  

Trƣớc hết, ngài viết: 

“Tại sao lại thƣ ngỏ?Vì vấn đề quá cấp bách, vì hơn một lần chúng tôi 

gửi thƣ lên các vị đứng đầu nhà nƣớc Cộng sản Việt Nam, đều không 

nhận đƣợc phúc đáp! Vì quốc hội hôm 12-6-2018 đã biểu quyết vội 

vàng dự luật An Ninh Mạng không thèm quan tâm ý dân, nên nay chỉ 

còn tùy thuộc chữ ký của ngài chủ tịch nƣớc! 

Tại sao dân xuống đƣờng đông đảo để phản đối hai dự thảo An Ninh 

Mạng và ba Đặc khu kinh tế? Đơn giản: dân thấy hai dự thảo: một dự 

luật An Ninh Mạng nhằm ngu dân để thống trị, một dự luật Đặc khu 

kinh tế mang tính bán nƣớc bằng cách rƣớc giặc vào nhà. Cả hai đều lỗi 

thời, lạc hậu và nguy hiểm. Đứng trƣớc nguy cơ lệ thuộc, dân yêu nƣớc 
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chống đến cùng! Xin ông chủ tịch cho kiểm tra lại lời phát biểu của một 

đại tá công an và của một nhà sƣ. Có đúng nhƣ trên mạng phát tán 

không? Nếu đúng, thì đất nƣớc nguy to rồi! Kẻ thù ở trong nhà rồi!? 

Xin ông chủ tịch và toàn dân nghe. 

Đại tá công an Trần Anh Huy, Long An, dõng dạc chửi: “ĐM chúng 

mày. Phản động hả? Tụi tao bắt hết thằng nào dám hô khẩu hiệu Tàu 

khựa cút khỏi biển Đông đấy. ĐM chúng mày, loài vô ơn phản phúc. 

Đảng và nhà nƣớc cho tụi bay ăn học sao ngu thế. Dù sao Trung Quốc 

cũng đã giúp chúng ta trong hai cuộc kháng chiến chống ngoại xâm, 

không có Trung Quốc giúp đỡ mày còn ngồi đấy anh hùng bàn phím 

chửi bới đảng và nhà nƣớc à. Hai đảng anh em nhà tao sẽ có cách giải 

quyết. Chúng mày không thích thì cứ cút khỏi Việt Nam đi, đồ chó 

phản động. Đừng để tao bắt đƣợc chúng mày tao bắn vỡ sọ”. 

Trong khi ngài Thích Chân Quang, Vũng Tàu (?) kết án cả tổ tiên: “Với 

nƣớc Tàu China thì nƣớc Việt Nam chỉ là em nhỏ trong gia đình. Phải 

kính cẩn đối với ngƣời anh China theo phong tục Á Đông là quyền 

huynh thế phụ, không đƣợc hỗn láo. “Lý Thƣờng Kiệt đem quân đánh 

Tàu là hỗn”. 

Ông chủ tịch nghĩ sao? Dân chúng tôi chống Tàu và chống hai dự luật 

đơn giản là sợ mất nƣớc! Nại lý do phất triển ƣ? Thời nay có nhiều cách 

phát triển, không cần tới hình thức đặc khu kinh tế! Nếu muốn phát 

triển nhanh, cứ bỏ cái đuôi “theo định hƣớng xã hội chủ nghĩa”, cứ bỏ 

điều 4 Hiến pháp cũng nhƣ không thòng câu “Đất đai thuộc sở hữu toàn 

dân do Nhà nƣớc đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” (Luật đất 

đai năm 2013)...Hiện nay XHCN Việt Nam thua cả thế giới chung 

quanh cả mấy chục năm. Nếu so với thế giới Tây phƣơng thì còn thua 

xa gấp mấy trăm năm. Đó là ý kiến của Bà GS Hoàng Ánh nói với đài 

BBC hôm 12-06-2018!... 
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Cả đoạn sau đó, Đức cha nhắc đến một số nhà lãnh đạo trên thế giới đã 

nhận xét về ngƣời Cộng sản và về chủ nghĩa Marx và Lênin, nhƣ ông 

Vladimir Putin, đƣơng kim Tổng thống Liên bang Nga, ông Ronald 

Reagan, Tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ, và nhà lãnh đạo lƣu vong Tây 

Tạng Đức Đạtlai Lạtma. Đức Đạtlai Lạtma nhận xét: “Cộng sản là loài 

cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng độc, sinh sôi, 

nẩy nở, trên rác rƣởi của cuộc đời.” Sau đó, Đức cha Oanh nhắc đến 

nhà văn Nguyễn Khải, đại tá quân đội nhân dân, đại biểu quốc hội, phó 

tổng thƣ ký Hội nhà văn Việt Nam, đƣợc nhiều giải thƣởng của chế độ 

với nhiều tác phẩm phê bình nặng nề giới công giáo, cuối đời đã viết: 

“di chúc tìm lại cái tôi đã mất”. Ông có viết nhận định đau đớn nhƣ sau: 

“Ngƣời cộng sản nói dối lem lém, nói dối lì lợm, nói dối không hề biết 

xấu hổ và không hề run sợ. Ngƣời dân vì muốn sống còn cũng đành 

phải dối trá theo”. 

Ngài chủ tịch khi đọc những nhận định trên có suy nghĩ gì không? 

Chúng tôi không biết. Nhƣng dân chúng tôi thấy mình là nạn nhân của 

hệ thống truyền thông xã hội hiện nay. Nếu ông chủ tịch nƣớc đặt bút 

phê chuẩn luật An Ninh Mạng thì dân chúng tôi sẽ càng bị kìm kẹp, 

nghẹt thở đến chết mất! 

Vâng, chúng tôi thiển nghĩ có thể tới đây toàn dân Việt Nam sẽ vấp một 

lần bị lừa nữa với luật 3 Đặc khu Kinh tế!... 

Ông chủ tịch có khi nào nghe dân gian nói: “Nhà nƣớc Việt Nam hèn 

với giặc, ác với dân” không? Dân biểu tình ôn hòa, cán bộ an ninh ngăn 

cản, đánh dân, lôi kéo nhƣ súc vật, vứt lên xe, đƣa về đồn dọa nạt, 

khủng bố đến chết nhƣ ông Nguyễn Hữu Tấn, Vĩnh Long? 

Xin ông chủ tịch chỉ đạo các cấp thừa hành thả hết những ngƣời bị bắt, 

mau chóng ra luật biểu tình đã đƣợc ghi trong Hiến pháp, tôn trọng ý 

dân. Vì tổ quốc trên hết, vì dân vi quý.  
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Sau đó, Đức cha Hoàng Đức Oanh dùng con thuyền và nƣớc để chỉ nhà 

cầm quyền và dân. Ngài viết trong thƣ: 

“Có thể dùng hình ảnh thuyền và nƣớc diễn tả tình hình đất nƣớc hiện 

nay không? Nƣớc tƣợng trƣng cho dân, thuyền đƣợc ví nhƣ nhà cầm 

quyền. Nƣớc đỡ thuyền, nâng thuyền. Nhƣng nếu thuyền không tôn 

trọng nƣớc, nƣớc sẽ lật và vùi dập thuyền. Vụ một thanh niên bán bánh 

mì năm nào ở Cairo-Thủ đô Ai cập không đƣợc công an tôn trọng, hành 

hung, bắn chết đã đẩy dân Ai cập nổi dậy lật đổ chính quyền mở ra Mùa 

Xuân Ả Rập còn đó...”(Hết trích) 

Tại Giáo phận Vinh, Đức cha Nguyễn Thái Hợp, Giám mục Chính tòa, 

trong thánh lễ kỷ niệm 100 năm thiết lập Tuần chầu lƣợt tổ chức tại đền 

thánh Antôn,  linh địa Trại Gáo (xã Nghi Phƣơng, huyện Nghi Lộc, 

Nghệ An), Giáo phận Vinh ngày 13-6-2018. Ngài nói: “Chúng ta phải 

lấy lại những gì đã mất”, nhƣ chìa khóa, chiếc xe, con trâu, con 

bò...Chúng ta đi lại đƣờng lối của tổ tiên...  

Và còn nhiều linh mục khác ở nhiều địa phƣơng, nhƣ Hà Nội, Sài Gòn, 

Đồng Nai v.v...đã vào cuộc chiến đấu cùng với toàn dân, phản đối dự án 

các đặc khu và luật ngu dốt An ninh mạng.  

Ngƣời Công giáo có làm chính trị không?  

Về vấn đề này,tôi xin bổ sung một đoạn trong tông huấn “Kitô hữu giáo 

dân” (Christifideles Laici) của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Ngài 

gợi lên cho chúng ta thế giới ta đang sống trên đất nƣớc VN hôm nay 

(Dẫn từ Lm Chân Tín trong bài “Giải đáp thắc mắc về lời chủ chăn” 

(web. Nữ Vƣơng Công Lý ngày 29-9-2011): 

“Chúng ta hãy nghĩ đến vô số xúc phạm đến phẩm giá của con ngƣời 

ngày nay. Một khi không đƣợc nhìn nhận và yêu mến theo phẩm giá là 

hình ảnh sống động của Thiên Chúa (x. St 1,26), thì con ngƣời bị biến 

thành công cụ, thành nô lệ, cho bạo quyền dƣới muôn vàn hình thức sai 
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lạc và bỉ ổi. “Thế lực bạo quyền” ấy có thể mang nhiều bộ mặt khác 

nhau: những ý thức hệ, những quyền lực kinh tế, những hệ thống chính 

trị phi nhân, những hình thức kỹ trị khoa học, những sự bá chủ tai quái 

của các phƣơng tiện truyền thông – xã hội một chiều. Một lần nữa, 

chúng ta đang đối diện với một quần chúng là những anh chị em của 

chúng ta, bị xúc phạm trong những quyền căn bản, đôi khi là hậu quả 

của thái độ dung túng quá đáng, thậm chí của sự bất công rành rành 

của một số luật dân sự: quyền đƣợc sống và toàn vẹn thân thể, quyền có 

nhà ở và việc làm, quyền có gia đình và sinh sản có trách nhiệm, quyền 

đƣợc tham dự vào sinh hoạt công cộng và chính trị, quyền đƣợc tự do 

lƣơng tâm và tuyên xƣng niềm tin tôn giáo của mình… Thế nhƣng, bên 

cạnh những sự khinh miệt và xúc phạm nhân quyền, trong thế giới 

chúng ta đang sống đây ý thức về nhân phẩm của mọi ngƣời vẫn đang 

ngày càng đƣợc phổ biến rộng rãi và đƣợc khẳng định mạnh mẽ.” 

Đứng trƣớc tình trạng đó, ngƣời tín hữu Chúa phải biết dấn thân, đấu 

tranh để có một đời sống tốt đẹp hơn cho đất nƣớc. Đức Thánh Cha nói 

rằng: “Giáo dân tuyệt đối không thể từ chối tham dự vào chính trị, tức 

là những hoạt động đa dạng về kinh tế, xã hội, luật pháp, hành chánh, 

văn hoá, một chính trị có mục đích cổ vũ công ích một cách có tổ chức 

và qua các định chế… Một đƣờng lối chính trị nhằm phát triển con 

ngƣời, phải lấy tình liên đới làm phƣơng tiện và kiểu mẫu… Tình liên 

đới Kitô giáo là một sự đấu tranh quyết liệt, vững chải, bền chí để thể 

hiện công ích… Các tín hữu giáo dân không thể khoanh tay ngồi nhìn 

nhƣ kẻ bàng quan lƣời biếng trƣớc những gì phá hoại hay tổn thƣơng 

hoà bình, nhƣ vũ lực và chiến tranh, tra tấn hay khủng bố, trại tập 

trung… Ngƣợc lại, là môn đệ của Đức Giêsu Kitô, Vua hoà bình, các 

tín hữu giáo dân phải nhận lãnh bổn phận làm ngƣời kiến tạo hoà bình 

bằng cuộc sống trở về với Chúa và bằng các hoạt động vì sự thật, vì tự 

do, vì công bình, vì bác ái, đó là những nền tảng vững chắc của hoà 

bình”. 

Đứng trƣớc sự thờ ơ của tín hữu trong công cuộc đấu tranh cho con 

ngƣời, Đức Thánh Cha viết tiếp: “Nếu trƣớc đây, sự làm ngơ bổn phận 
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này đã là điều không thể chấp nhận đƣợc, thì hiện giờ thái độ đó lại 

càng đáng bị khiển trách hơn”. Vì chính Đức Thánh Cha đã cổ vũ giáo 

dân Balan đấu tranh cho công lý và hoà bình. (Hết trích) 

Với đoạn trong tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô IIvà hai 

tiếng nói của hai vị Giám mục thuộc Giáo hội Công giáo Việt Nam và 

những tiếng nói khác của một số linh mục ở cả ba Tổng Giáo phận 

trong cả nƣớc, đã là những tiếng nói phản chiếu trách nhiệm và lƣơng 

tâm của những công dân Nƣớc Trời đồng thời cũng là công dân của trần 

thế, cụ thể là tại đất nƣớc Việt Nam này. Đó là tính cách và những hành 

vi của chính trị, phù hợp với Giáo lý Công giáo. 

Lúc còn tại thế, Đức Giêsu đã bảo tiểu vƣơng Herode là “tên cáo già” 

và câu nói lừng danh của Ngƣời từ ngày đó, đến nay vẫn đƣợc coi nhƣ 

một danh ngôn là: “Cái gì của Caêsar thì trả cho Caêsar. Cái gì của 

Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa”.  

Vậy, đâu là những cái của Thiên Chúa qua Giáo hội của Ngƣời ở trần 

thế. Còn đâu là cái của Caêsar qua thế quyền, cụ thể là Chính quyền tại 

Việt Nam, do Đảng Cộng sản cầm quyền. Đảng Cộng sản theo chủ 

nghĩa Mác-xít, chủ trƣơng vô tôn giáo, vô gia đình, vô tổ quốc. Phải nói 

ngay rằng, các giáo hội ở Việt Nam, cách riêng là Giáo hội Công giáo, 

một khi hiện diện ở đâu trên mặt đất này, nhƣ Giáo hội Công giáo có 

mặt tại Việt Nam từ thế kỷ 16 cho đến nay, thì chỉ mang lại những công 

ích cho dân tộc và cho ngƣời dân ở đấy, nhƣ các công trình về văn hóa, 

khoa học, giáo dục, nghệ thuật v.v...Còn những gì thuộc về thế quyền, 

thì Giáo hội Việt Nam không xen vào, không tác động đến công việc 

quản lý của nhà cầm quyền, trừ phi chính quyền ban hành và thực thi 

những chính sách không mang lại công ích cho ngƣời dân, làm cho 

ngƣời dân quá đau khổ, nhƣ dự luật An Ninh Mạng và dự luật về ba 

Đặc khu kinh tế đang làm bùng nổ những cuộc biểu tình và chống đối 

nhà cầm quyền, thì lúc đó Giáo hội buộc lòng phải lên tiếng, không vì 

lợi ích của riêng mình, mà của đa số nhân dân. Còn nữa, nhƣ chính sách 
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về việc quản lý đất đai, về giáo dục, về văn hóa và về y tế liên quan đến 

việc phá thai bừa bãi… Từ nhiều năm nay, khắp nƣớc, nổi lên tình trạng 

“dân oan”. Từ nông thôn, ngƣời dân bỏ nhà, bỏ công ăn việc làm kéo 

nhau lên Sài Gòn, kéo nhau lên thành, ra Hà Nội để kêu oan về mảnh 

đất nguồn sống của gia đình họ bị cƣỡng chiếm, giải tỏa. Nhiều ngƣời 

bị công an, côn đồ đánh dập dã man. Còn đất đai của giáo hội Công 

giáo, chắc cũng chƣa thấy ở đâu, các nữ tu, nhƣ Dòng Mến Thánh Giá 

Thủ Thiêm, quận 2 Sài Gòn, nữ tu Dòng Thánh Phaolô, số 5 Quang 

Trung, Hà Nội phải ra ngoài đƣờng ngồi, nhằm phản đối việc nhà cầm 

quyền chiếm đất, buộc họ phải đi chỗ khác. Nhƣng cả hai nhà dòng nữ 

này, cƣơng quyết sống chết tại đây! 

Uất ức thay cho họ, tủi nhục cho một loại ngƣời mất tính ngƣời mà cầm 

quyền một đất nƣớc có nguồn gốc văn hiến ngàn năm. Một giống ngƣời 

hung hãn lấy bạo tàn cai trị những ngƣời văn minh, đạo đức, chỉ sống 

cho ngƣời khác, sống vì ngƣời khác. 

Chính vì những ức chế bị dồn nén mà một nhà nông là ông Đoàn Văn 

Vƣơn, ở Tiên Lãng, Hải Phòng phải nổ phát súng tự chế vào đoàn 

ngƣời hung hãn xông vào khu vực của gia đình ông nhƣ xông vào 

những quân giặc ngoài trận tuyến. 

Phải chăng, tất cả những tội ác bạo tàn trên đây, nằm trong sách lƣợc 

lâu dài, nhằm mục đích biến ngƣời Việt Nam thành nô lệ, chuẩn bị cho 

màn kịch nô lệ lớn hơn. Đó là dâng đất nƣớc này, 90 triệu dân Việt 

Nam này để đất thì thành một tỉnh,sáp nhập vào cực Nam của Trung 

Quốc, còn dân thì trở thành nô lệ cho giặc Tàu cộng, dƣới triều Hoàng 

đế Tập Cận Bình! Một triều cống ngoạn mục, chƣa hề xảy ra trong lịch 

sử ngàn nămViệt Nam. 

Nhƣng đấy là toan tính của nhóm chóp bu ở Ba Đình, còn toàn nhân 

dân Việt Nam thì “Không”!  



435 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

Chúng tôi nói “KHÔNG”, vì Giáo hội Công giáo Việt Nam đã nhiều lần 

từ mấy chục năm trở lại đây đã “biểu dƣơng” lực lƣợng của mình. Nhƣ 

những lần xuống đƣờng có hàng chục ngàn giáo dân tại giáo phận Vinh 

tham dự, biểu tình chống lại nhà máy Formosa đã thải chất độc hại ra 

biển, làm cá chết hàng chục tấn, còn ngƣời dân thì không ra biển đƣợc. 

Còn về Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền (1921-1988), trang 

Bách khoa mở Wikipêdia đã viết về Ngài: 

Trƣớc năm 1975, sau khi linh mục Nguyễn Kim Điền làm Giám đốc 

Chủng viện Sài Gòn, “ ông từ bỏ, gia nhập dòng Tiểu Đệ, lấy đời sống 

khó nghèo làm mục tiêu. Trong thời gian này, ông làm khuân vác, đạp 

xích lô. Năm 1960 linh mục Điền đƣợc chọn làm Giám mục Cần Thơ 

rồi thăng Tổng Giám mục Phó Huế 1964, kế vị Chính tòa năm 1968. 

“Sau năm 1975, ông nhiều lần lên tiếng đòi hỏi về các quyền tự do, 

không những trong tôn giáo và còn về nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên 

ông vẫn bị chính quyền xem là gián điệp của thế lực ngoại bang cắm tại 

Việt Nam. Ông qua đời ngày 8-6-1988 tại bệnh viện Chợ Rẫy. Việc qua 

đời đột ngột của ông, nhiều nguồn tin cho rằng ông đã bị đầu độc. Đối 

với đa số giáo dân Huế, cố Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền là một vị 

thánh tử đạo. Linh cữu Tổng Giám mục Điền với môi miệng tím bầm, 

hai tay bị tím thẫm, hai hốc mắt trái và phải đều tím bầm và có hai bong 

bóng máu đen sẫm rất lớn tại hai lỗ mũi, vỡ rồi lại hiện, làm giáo dân có 

nhiều nghi vấn, phải cho đóng nắp quan tài. 

Linh mục Nguyễn Văn Lý nêu ý kiến cho rằng Tổng giám mục Điền đã 

bị chính quyền Việt Nam giết hại bằng cách cho thuốc độc thông qua y 

tá vào ngày 6 tháng 6, và cho uống thuốc xổ đến tận qua đời ngày 8 

tháng 6. Cô y tá thừa lệnh cho thuốc độc đã xin lỗi thân nhân, sau đó 

đƣợc đƣa sang Đức du học. Các báo đài VOA, BBC, đài Pháp, đài Chân 

lý Á châu ở Manila đều loan tin và bình luận về cái chết của ông. Dƣ 
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luận trong và ngoài nƣớc đánh giá chính quyền Việt Nam gián tiếp hoặc 

trực tiếp giết chết cố Tổng giám mục. (Hết trích) 

Kết 

Năm 1964, tôi 28 tuổi, đã có mặt trong đoàn biểu tình ngày 7/6 của giới 

Công giáo thành phố Sài Gòn và các vùng phụ cận, tập trung trƣớc Nhà 

hát Thành phố, chạy dài từ Chợ Bến Thành, có khoảng 100.000 ngƣời 

tham dự. Lúc nào nghĩ đến cuộc biểu tình này, tôi chỉ nghĩ đó là một 

cuộc “Biểu dƣơng lực lƣợng”. Tại sao? Vì sau cuộc đảo chính ngày 1-

11-1963, ngƣời Công giáo bị khủng bố bởi những phe nhóm cực đoan, 

nhất lànhóm Phật giáo miền Trung. Những nhóm này kết án Công giáo 

là Cần Lao. Còn phía quân đội thì chia rẽ và thúc thủ trƣớc những lực 

lƣợng chính trị và một nhóm Phật giáo cho mình là có công lớn trong 

cuộc đảo chính vừa rồi, giết chết hai anh em Tổng thống Ngô Đình 

Diệm. Cho nên mục đích của cuộc biểu tình không nhằm lật đổ chính 

quyền lúc đó, nhƣng muốn nói với những thế lực thù nghịch với Công 

giáo, qua mấy biểu ngữ: 

-Lôi mặt nạ bọn lợi dụng Cách Mạng để đàn áp Công giáo 

-Mỵ dân là phản bội dân chủ 

-Ủng hộ cuộc đấu tranh của Công giáo miền Trung 

và một biểu ngữ khác liên quan tới Mỹ: 

-Cabot Lodge cút đi 

 

So ánh với các cuộc biểu tình của Phật giáo năm trƣớc đó để phản đối 

chế độ Ngô Đình Diệm, mục đích là lật đổ chế độ này, nên họ đã có 

nhiều phe phái khác nhau ủng hộ, không loài trừ chính quyền Mỹ thời 

đó và bên trong họ là những cán bộ Cộng sản, thì cuộc “Biểu dƣơng lực 

lƣợng” của Công giáo này, quả thật là rất trật tự. Các đoàn biểu tình 

trong nội thành Sài Gòn xuất phát từ các giáo xứ. Mỗi giáo xứ có những 

thanh niên thuộc lực lƣợng tự do hƣớng dẫn giáo dân, già trẻ, thanh 

niên thanh nữ khoảng vài trăm ngƣời, tùy giáo xứ nhỏ hay lớn. Khi đi 
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đƣờng, mục tiêu là tập trung từ chợ Bến Thành, dọc dài suốt đƣờng Lê 

Lợi đến trƣớc Nhà Hát Thành phố. Lúc đoàn biểu tình từ giáo xứ ra tới 

đƣờng lớn, họ đi hàng ba. Ngƣời đi hai hàng ngoài đều là thanh niên 

nam nữ, còn ngƣời đi hàng trong là ngƣời có tuổi. Ngƣời ở ngoài, tay 

cầm sợi dây kéo dài từ đầu hàng đến cuối hàng. Giáo xứ nào cũng vậy. 

Lúc đã tập trung ở vị trị đã định, hàng ngũ của họ vẫn duy trì, cho tới 

phút cuối. Còn những đoàn biểu tình từ các giáo xứ phụ cận Sài Gòn, 

nhƣ Biên Hòa, Hố Nai v.v..., họ đi trên các xe khách, tập trung tại một 

địa điểm gần trung tâm Sài Gòn. Họ xuống xe và tiến vào vị trí đã ấn 

định cho họ từ trƣớc.Trật tự này nhằm bảo vệ toàn vẹn lực lƣợng biểu 

tình, không để những ngƣời quá khích có cơ hội hành động, đồng thời 

ngăn chặn cả những kẻ cực đoan ở ngoài lợi dụng tình thế để len lỏi vào 

hàng ngũ biểu tình để gây bất ổn và tạo hình ảnh xấu cho đoàn biểu 

tình. Bài phát biểu hôm ấy là của một linh mục trẻ thuộc Dòng Chúa 

Cứu Thế Sài Gòn. Trƣớc lúc kết thúc cuộc biểu tình, vị linh mục này 

cất lên bản nhạc Lời nguyện cho quê hƣơng của Nhạc sĩ Hải Linh:  

Mẹ ơi! Đoái thƣơng xem nƣớc Việt Nam, trời u ám chiến tranh điêu tàn. 

Mẹ hãy giơ tay ban phúc bình an, cho Việt Nam qua phút nguy nan. 

Bản nhạc vừa cất lên thì cả một khu vực quanh đấy, bỗng nhiên lặng lẽ 

đến kinh ngạc, có ngƣời mắt đẫm lệ. 

Dƣ luận ngày đó cho rằng, vị nhạc trƣởng của cuộc “Biểu dƣơng lực 

lƣợng” hôm 7/6/1964 tại Sài Gòn, chính là Linh mục Hoàng Quỳnh. 

Sau năm 1975, Cộng sản nhốt ông tại khám Chí Hòa. Ông chết thê thảm 

tại đây!(Tháng 6-2018) 

----------- 

(*) Nhan đề bài báo cũ là: “Tổ quốc lâm nguy-Ngƣời Công giáo Việt 

Nam nhận trách nhiệm lịch sử”. 
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CHƢƠNG 5 

 

CON NGƢỜI Là Con Đƣờng Của Giáo Hội 

 

 

 

Để bƣớc vào chủ đề của Chƣơng cuối này, trƣớc hết xin cùng với phóng 

viên của trang mạng Tin Mừng Cho Ngƣời Nghèo (GNsP)có một cuộc 

phỏng vấn Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt sau khi Ngài đi thăm 

vùng cá biển chết ở Vũng Áng, Hà Tĩnh. Theo Đức Tổng Giuse, chúng 

ta sẽ cùng Ngài chứng kiến cảnh chết chóc. Toàn vùng biển này chìm 

trong hoang tàn, sự chết dần mòn trƣớc hết cho những ngƣ dân, rồi tới 

những ngƣời làm những công việc liên quan đến nghề cá, nhƣ ngƣời 

bán xăng cho các thuyền đánh cá, ngƣời làm nghề lƣới, ngƣời chế biến 

hải sản, cả ngành du lịch  v.v…Cả đến những con dã tràng, con cua, con 

ốc mà ngƣời ta thƣờng thấy ở các bờ biển, thị tại Vũng Áng, những con 

vật nhỏ tí ti này cũng chết, không thấy một con nào. Đức Tổng Ngô 

Quang Kiệt thấy sự Ngài đến với Giáo dân vùng “chết chóc và hoang 

tàn” này, là một niềm an ủi lớn cho Giáo dân ở đây. Bởi vìhọ cảm thấy 

tủi, bị bỏrơi, bị hắt hủi. Đức Tổng Giuse cho biết: 

 

“Khi chúng tôi xuống biển, tất cả mọi ngƣời đều hết sức đề phòng để 

cho nƣớc biển không đƣợc dính vào chân. Họ kéo thuyền thật cao trên 

bãi cát, xong rồi thì có thể bƣớc lên bờ để chân mình khó có thể dính 

nƣớc biển…Cả một sự chết chóc nhƣ vậy.” 

 

Theo Đức Tổng Giuse, có khoảng 5 triệu ngƣời bị ảnh hƣởng trong vụ 

cá biển chết từ chất độc hại do nhà máy Formosa thải ra. 

. 
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“Một cảnh chết chóc”, là nhận định của Đức Tổng Giuse Ngô Quang 

Kiệt khi Ngài đến thăm Bà con Giáo dân Giáo xứ Đông Yên thuộc xã 

Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, một trong những nơi chịu ảnh 

hƣởng nặng nề nhất của vụ thảm họa ô nhiễm môi trƣờng biển vào 

tháng 04.2006. 

 

Đức Tổng Giuse đến thăm Bà con Giáo dân và Ngài trao tặng quà cho 

bà con những món quà Ngài đã đƣợc tặng trong dịp mừng 25 năm Linh 

mục của Ngài. 

 

Sau đây xin mời quý vị lắng nghe những tâm tƣ, trăn trở của Đức Tổng 

Giuse sau chuyến viếng thăm Bà con ngƣ dân vùng Vũng Áng, Hà 

Tĩnh. 

 

Huyền Trang, GNsP: Con kính chào Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt. 

Kính thƣa Đức Tổng, sức khỏe của Ngài dạo này thế nào ạ? Và, công 

việc chính của Đức Tổng ở Đan Viện là gì ạ? 

 

Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt: Chúa ban cho sức khỏe dạo này cũng 

khá. Công việc chính là nghỉ (Ngài cƣời), những giờ khác có thể đi làm 

vƣờn, giảng tĩnh tâm. 

 

Huyền Trang, GNsP: Kính thƣa Đức Tổng Giuse, con đƣợc tin vào 

ngày 16.06.2016, phái đoàn của Đức Tổng đến thăm bà con ngƣ dân ở 

Vũng Áng, xin Đức Tổng  có thể kể lại cho chúng con nghe về chuyến 

viếng thăm này ạ? 

 

Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt: Từ lâu, tôi đã đƣợc tiếp xúc với bà 

con Giáo dân thuộc Giáo xứ Đông Yên ở Vũng Áng. Bà con bị giải tỏa 

đất để xây dựng công ty Formosa thì Giáo dân rất đau khổ và bức xúc, 

họ đã đi khiếu kiện ở các cấp lãnh đạo kể cả trung ƣơng nhƣng chƣa có 

cấp thẩm quyền nào giải quyết thỏa đáng cho họ. Tôi rất là thƣơng họ 

và không biết làm sao để giúp đỡ. 
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Tuy nhiên, trong vụ biển bị ô nhiễm, cá chết, tôi càng đau xót hơn, cho 

nên trong ngày Ngân khánh vừa qua có ngƣời tặng quà cho tôi thì tôi để 

dành tất cả những quà tặng đó cho ngƣời Vũng Áng. Hôm chuyến đi 

đến Vũng Áng, tôi đã đến thăm họ vì họ đã đến viếng thăm tôi nhiều 

lần. Tôi cũng đến tận nơi để nhìn thấy những cảnh đau khổ của những 

ngƣời bị ảnh hƣởng trực tiếp của Formosa và cũng gửi cho họ ít quà 

nhƣ là dịp Lễ mừng 25 năm Linh mục của tôi. 

 

Huyền Trang, GNsP: Kính thƣa Đức Tổng Giuse, khi Ngài đến Giáo xứ 

Đông Yên thì Ngài nhận xét nhƣ thế nào về tình cảnh của bà con Giáo 

dân ạ? Và, Đức Tổng nhận định nhƣ thế nào về thảm họa môi trƣờng 

biển lần này ạ? 

 

Đức Tổng Giuse Ngô Quang Kiệt: Tình cảnh của bà con Giáo dân quá 

đau khổ, xót quê hƣơng, kể nhƣ họ rất cô đơn trên lối tối tăm thì họ bày 

tỏ một cảm xúc rất mãnh liệt cũng là một tình cảm quý mến. Đồng thời 

nói lên đƣợc một tình cảm họ đƣợc an ủi khi có ngƣời đến thăm bởi vì 

họ cảm thấy tủi, bị bỏ rơi, bị hắt hủi. Cho nên họ đã dành cho tôi một sự 

đón tiếp cảm động nhƣng rất chân tình và tôi cũng hết sức cảm động khi 

gặp gỡ bà con Giáo dân. 

 

Khi chứng kiến tất cả đời sống của họ cũng nhƣ đi thăm tất cả các bờ 

biển, tôi cảm thấy đau xót, có thể nói là một cảnh chết chóc. Tôi vào 

một nhà nghỉ khá lớn  của Hà Tĩnh thấy khách vắng hoe, chả thấy 

khách đâu cả. Rồi đi ra bãi biển thấy thuyền nằm chất đống ở đó, có 

những con thuyền chỉ còn đậy những tấm vải y hệt nhƣ những thân thể 

bị liệm thì đúng là một cảnh chết chóc. Ở bờ biển không có một sinh vật 

nào cả, trên bãi cát không có một con dã tràng nào. Tôi thấy ở các bãi 

biển đều có những con vật nhỏ li ti nhƣ con dã tràng, con cua, con ốc thì 

bãi biển này hoàn toàn chết hết rồi, không còn một tí gì là sự sống nữa. 

Khi chúng tôi xuống biển, tất cả mọi ngƣời đều hết sức đề phòng để cho 

nƣớc biển không đƣợc dính vào chân. Họ kéo thuyền thật cao trên bãi 
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cát, xong rồi thì có thể bƣớc lên bờ để chân mình khó có thể dính nƣớc 

biển…Cả một sự chết chóc nhƣ vậy. 

 

Trong làng trong xóm sự chết chóc đang dần mòn đi tại vì những ngƣời 

dân đánh cá đã ba tháng nay không ra biển thì chả còn thu nhập gì cả. 

Thành ra chúng tôi thấy sự chết dần mòn. Ngƣời ngƣ dân chết trực tiếp, 

cá chết thì ngƣời đánh cũng chết, những ngƣời làm nghề liên quan đến 

nghề cá nhƣ ngƣời bán xăng cho những tàu đánh cá cũng chết, những 

ngƣời làm chài lƣới cũng chết, những ngƣời buôn bán hải sản cũng 

chết, những ngƣời chế biến hải sản cũng chết, ngành du lịch cũng chết,  

bao nhiêu sự chết kéo theo. Ngƣời ta đoán là có ít nhất 5 triệu ngƣời bị 

ảnh hƣởng bởi vụ cá chết này. Hết sức là đau xót, xung quanh đó hết 

sức là hoang tàn, không còn sức sống, ngƣời ta ai cũng mệt mỏi, rã rời 

và buồn chán.(GNsP 19.06.2016) 

 

 

Cái Chết Của Con Ngƣời 

 

“Tôi thấycái chết của biển cũng nhƣ của cá nó chỉ là cái ngọn vấn đề, 

cái chính gây ra cái chết này là do cái chết của tâm hồn con ngƣời. Tôi 

thấy có ít nhất có bốn cái chết: cái chết của lƣơng tâm, cái chết của 

luân lý, cái chết của lý trí, cái chết của chính trị.” 

 

Lƣơng tâm là ơn Chúa ban cho ngƣời ta để ngƣời ta phân biệt đƣợc 

điều gì tốt điều gì xấu, khi làm điều tốt thì lƣơng tâm thanh thản, an ủi, 

còn khi làm điều xấu lƣơng tâm cắn rứt. Nhƣng khi lƣơng tâm chết rồi 

nó không còn cắn rứt nữa. Cho nên khi làm điều xấu mà nó không còn 

cắn rứt nữa thì lƣơng tâm đó chếtrồi. 

 

Luân lý là những chuẩn mực, quy luật để hành xử cho đúng đạo lý. Khi 

cƣ xử không còn theo đạo lý nữa, không còn biết đâu là xấu-tốt thì luân 

lý đó chết rồi, nó không bị chi phối bởi những chuẩn mực đạo đức, 

không còn quy tắc đạo lý nữa. 
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Lý trí là sự hiểu biết để giúp ngƣời ta biết phân định những giá trị cao 

thấp khác nhau nhƣ Đức Thánh Cha nói rằng: “thời gian lớn hơn không 

gian, toàn phần lớn hơn một phần”. Bây giờ ngƣời ta chọn một phần mà 

quên đi toàn phần, thì cái đó là cái chết của lý trí không còn phân định 

đƣợc và chọn các giá trị thấp mà bỏ các giá trị cao. 

 

Chính trị là nghệ thuật tổ chức sắp xếp để cho mọi ngƣời đƣợc hạnh 

phúc. “Khi việc mƣu cầu hạnh phúc cho con ngƣời đã chết thì biển chết, 

cá chết là hậu quả”. Lời nhận định của một nhà lãnh đạo tôn giáo quả 

thật rất sâu sắc và chí lý. 

 

Đất nƣớc Việt Nam đang đối phó với cái chết thể lý do nhiễm độc mà ai 

cũng thấy sờ sờ trƣớc mắt, ngay trên mâm cơm nhà mình mỗi ngày. 

Nhƣng sự nhiễm độc này chƣa tàn phá và chết chóc cho bằng sự nhiễm 

độc trong tâm hồn mà Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp trong bài 

giảng ngày 13.06, lễ thánh Anttôn tại Trại Gáo, Vinh, đã nói: “Hôm nay 

ngƣời dân Việt Nam với mâm cơm đầy nghi nan, không biết đâu là thực 

phẩm bẩn – sạch và ranh giới chúng rất mong manh. Một số ngƣời ham 

lợi nhuận, vì đồng tiền đã bán rẻ lƣơng tâm, để biến những thực phẩm 

bẩn đem bán trên thị trƣờng”. 

 

Hai vị chủ chăn cùng chung một nhận định về cái chết trong tâm hồn 

con ngƣời. Đây là thứ chất độc đáng sợ  hơn cả! Bởi độc bên ngoài, 

theo thời gian ngƣời ta có thể cùng chung tay loại trừ nó, nhƣng độc tố 

hận thù trong lòng, khiến ngƣời ta hại nhau, giết nhau một cách thản 

nhiên thì không cò thời gian để cứu vớt. 

 

Máu độc trong tâm hồn là hậu quả một nền giáo dục độc tôn do Đảng 

Cộng Sản Việt Nam vô thần cai trị hơn 70 năm ngoài miền Bắc và hơn 

40 năm trong miền Nam. Một nền giáo dục mà theo nhận định của Đức 

cha Phaolô là “đã bị nhiễm bẩn” bởi lòng bạo lực, thù hận và ích kỷ. 

Bao thế hệ trẻ Việt Nam dƣới mái trƣờng xã hội chủ nghĩa đã đƣợc 
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“dạy” cho biết về lòng thù hận đối với Mỹ, Ngụy. Tôi còn nhớ nhƣ in 

ngày mình đƣợc học về lòng căm thù “thằng Ngụy”. Đầu óc non nớt trẻ 

thơ chƣa hiểu “thằng Ngụy” là thằng nào mà nó phải đáng nguyền rủa 

nhƣ thế! Tôi đem thắc mắc ấy về hỏi Cha tôi, vốn là một cựu quân nhân 

Việt Nam Cộng Hòa. Cha tôi cƣời chua chát và chỉ vào mình: 

 

“Là thằng này đó con!”… 

 

Sự im lặng, làm ngơ của nhà cầm quyền trƣớc tình trạng nhiễm bẩn môi 

trƣờng biển, cá chết hàng loạt hơn 70 ngày qua không phải là ngẫu 

nhiên. Họ thừa cơ sở dữ liệu để có thể tuyên bố nguyên nhân trong một 

ngày, nhƣng cố tình che đậy. Đó chính là thứ độc hại trong tâm hồn mà 

Cộng sản đã chủ mƣu từ khi lên cầm quyền. 

 

Giả nhƣ tuyên bố nhanh nhà máy Formosa là thủ phạm thì chẳng khác 

nào thừa nhận việc làm phi nhân của mình khi vì lợi lộc của một nhóm 

lợi ích mà gây thiệt hại cho toàn dân. Nếu chỉ mặt Formosa cũng đồng 

nghĩa việc thừa nhận hối lộ, để làm ngơ cho Trung cộng hoàn toàn thao 

túng trên đất Việt. 

 

Vì lẽ, Cộng sản xây dựng học thuyết không phải trên lòng yêu thƣơng, 

tình đồng loại hay sự dấn thân cho lợi ích cộng đồng mà hoàn toàn 

ngƣợc lại. Sức mạnh của ngƣời Cộng sản hình thành trên nền tảng của 

lòng ích kỷ, tính thù hận và óc vụ lợi. Lúc mới hình thành, ngƣời Cộng 

sản đã dựa vào hạt gạo tình thƣơng của nhân dân để mà sống, đến khi 

phát triển, có chỗ dựa thì họ quay sang đề phòng nhân dân và hoàn toàn 

xa rời nhân dân. 

 

Đến khi nắm quyền lực trong tay, họ tồn tại bằng cách duy trì lòng thù 

hận, giáo dục về lòng thù hận và phát triển lòng thù hận. Lòng thù hận 

luân chuyển trong lòng chế độ nhƣ một thứ máu độc, nó kích thích tính 

ích kỷ, sự dửng dƣng và vô cảm trƣớc nỗi đau đồng loại. Và chƣa bao 
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giờ mà thứ máu độc này lại hoành hành trên dân tộc Việt Nam nhƣ bây 

giờ. 

 

Và một khi chất độc tâm hồn đã gây cái chết trong lòng ngƣời, thì mọi 

thứ độc tố bên ngoài chỉ còn là phụ tùy. (GNsP, ngày 22.06.2016) 

 

 

NHỮNG CHIỀU CAN-VÊ TẠI VIỆT NAM 

 

Chiều Can-vê thật buồn, xót xa, đắng cay và… 

 

Can-Vê Trên Đất Việt Nam Hôm Nay 

Tôi mạo muội dùng địa danh Can-vê, để đề cập đến vài địa danh trên 

đất nƣớc Việt Nam hiện nay đã xảy ra những vụ chết ngƣời một cách 

oan ức, có nơi thì bởi con ngƣời vô cảm, dửng dƣng trƣớc cái chết đang 

diễn ra trƣớc mặt, nạn nhân kêu cứu đích danh họ mà họ vẫn “vô tƣ”, 

không cảm xúc gì, lạnh lùng đến sợ hãi; có nơi thì bởi ngƣời bảo vệ 

pháp luật lại không thi hành pháp luật, song lại áp dụng luật của rừng 

xanh một cách man rợ đối với ngƣời đã nằm trong vòng tay của mình. 

Nếu 40 ngày trong Mùa Chay là hƣớng đến ngƣời tín hữu kêu gọi họ 

hãy sám hối, và trở về với Chúa, hòa giải những bất hòa với tha nhân, 

thì trong Tuần Thánh, ngƣời tín hữu suy nghĩ về Chúa Giêsu chịu nạn là 

chủ yếu. Vì vậy trong lúc suy gẫm về cuộc thƣơng khó của Chúa Giêsu, 

chúng tôi viết bài này vào Mùa chay năm 2011khi liên tƣởng đến những 

cái chết oan ức ở Việt Nam hiện nay. Qua những cái chết này, chúng tôi 

thấy mạng sống con ngƣời, thân phận con ngƣời trong cái xã hội gọi là 

Xã hội chủ nghĩa, mà có bao nhiêu linh mục trí thức Công giáo trong 

đất nƣớc Việt Nam này ngƣỡng mộ, suy tôn, coi nó là một chủ nghĩa 

siêu việt.Thất buồn! Không thể vì sự phát triển của giáo hội mà quay 

mặt đi trƣớc nỗi thống khổ của con ngƣời, chỉ vì muốn lấy lòng thế 

quyền! 
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Chiều Can-vê ở Đà Nẵng 

Trong rất nhiều vụ, chúng tôi chỉ có thể đề cập đến vài vụ thôi. Riêng 

vụ một giáo dân thuộc giáo xứ Cồn Dầu, giáo phận Đà Nẵng, anh Tôma 

Nguyễn Thành Năm bị công an Đà Nẵng sát hại liên quan đến việc 

chính quyền Đà Nẵng thu hồi đất thuộc giáo xứ Cồn Dầu để bán cho 

một công ty cổ phần tƣ nhân với một giá rẻ mạt, lại là đất thổ cƣ là 

350.000đ/km2. Giáo dân Cồn Dầu tức tƣởi ở chỗ Tòa Giám mục Đà 

Nẵng là Giám mục Châu Ngọc Tri, lại ngả theo chủ trƣơng thu hồi đất 

của chính quyền Đà Nẵng. Vì vậy, Giám mục Đà Nẵng đã tỏ ra khó ăn 

nói với chính quyền sở tại và giáo dân của mình.. Cho nên ngài hứng 

chịu búa rìu của dƣ luận ngả về giáo dân Cồn Dầu đang quằn quại đau 

khổ là điều không khó hiểu. Ngài bị phê bình là chủ chăn mà lại bỏ 

đoàn chiên. Vì ngài chấp nhận việc chính quyền Đà Nẵng chuyển giáo 

dân Cồn Dầu đến một địa điểm khác, mặc dù nhà thờ Cồn Dầu vẫn còn 

đó. Giáo dân ở đây có 1715 ngƣời, chỉ có vài gia đình bằng lòng đi, còn 

đa số quyết ở lại. Cũng dễ hiểu cho lòng dân, vì không ai muốn rời xa 

mảnh đất cũ với những sinh hoạt về đời sống thiêng liêng cũng nhƣ 

công việc làm ăn đã gắn bó từ lâu nay.Điều thứ hai là cái giá đền bù đất 

thổ cƣ nói trên đây quá thấp. Đời sống của họ đang ổn định, thì nay bất 

ổn, đau thƣơng đổ ập đến !  

Trong  lá thƣ kêu cứu của giáo dân xứ Cồn Dầu gửi đến HĐGMVN 

ngày 15/10/2010, có đoạn viết về sự đàn áp của công an Đà Nẵng đối 

với giáo dân ở đây nhƣ sau : 

“Ngày 4/5/2010, tại đám tang của bà Hồ Nhu nhũ danh Maria Đặng Thị 

Tân, cảnh sát đã tấn công toàn thể giáo dân đƣa tiễn ngƣời quá cố tới 

nghĩa trang của giáo xứ bằng nhiều thứ vũ khí khác nhau. 72 giáo dân 

đã bị công an bắt giữ, những ngày sau, công an tiếp tục bắt giữ một số 

ngƣời khác kể cả những ngƣời không tham gia vào đám tang mà chỉ vì 

trƣớc đó có tiếng nói đấu tranh cho quyền lợi của ngƣời dân (…) Có 

những trƣờng hợp giáo dân bị đánh đập, ngƣời thân bị gọi lên tra tấn 
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hàng ngày. Đau đớn hơn, có những trƣờng hợp chỉ khóc thôi cũng bị 

chính quyền gọi lên bắt phạt 50.000 đồng.”. 

“Chỉ khóc thôi” cũng bị phạt tiền, đó gọi là “tiền ngu”. Thời Cải cách 

ruộng đất ở miền Bắc, địa chủ bị đấu tố ở sân đình làng, ngƣời nào có 

lòng thƣơng cảm mà khóc địa chủ, cán bộ nhìn thấy sẽ bị chửi liền. Vì 

khóc là biểu hiện tình cảm của tƣ bản ! 

 

Chiều Can-vê ở Ban Mê Thuột 

Bà Phạm Thị Ngắn, 55 tuổi, trú tại buôn H‟drát, xã Ea Kao, Tp. Ban Mê 

Thuột, Đắc Lắc, trong lúc đang mót cà-phê rụng tại một trang trại của 

một công ty cùng địa phƣơng thì bà bị đàn chó béc-giê của trang trại 

này cắn chết, chiều ngày 21/1/2010. 

Các nhân chứng cùng đi mót cà-phê với bà Ngắn cho biết, khi đang mót 

thì một đàn chó béc-giê lao ra, những ngƣời khác nhanh chân leo lên 

cây, còn bà Ngắn bị chó táp quật ngã xuống đất. Một ngƣời đàn ông của 

trang trại chứng kiến sự việc nhƣng không can thiệp dù nạn nhân kêu la. 

Tại hiện trƣờng, hầu hết các phần cơ đều bị chó cắn nát và ăn mất, toàn 

bộ da đầu, mặt bị mất. 

(Theo tờ Tuổi Trẻ số 23/2010(6063) ngày 23/1/2010, tr.2.)  

Mấy ngày sau đó, tờ báo này mới nói đến “một ngƣời đàn ông của trang 

trại chứng kiến sự việc nhƣng không can thiệp dù nạn nhân kêu la”, là 

NĐS (chúng tôi ghi tắt), “quản lý đàn chó” (Tờ Tuổi Trẻ số 30/2010 

(6070) ngày 30/1/2010, tr 3)  

 

Chiều Can-vê ở Hà Nội 

Sáng ngày 28/2/2011, ông Trịnh Xuân Tùng ngụ tại nhà số 252 phố 

Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trƣng , Hà Nội, đi xe ôm từ nhà xuống 

bến xe Giáp Bát bắt xe lên đƣờng vào Nam. Khi gần tới bến xe, ông đề 

nghị ngƣời lái xe ôm dừng xe để gọi điện thọai cho một ngƣời bạn. Ông 
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vừa kịp tháo chiếc mũ bảo hiểm thì công an Nguyễn Văn Ninh, Trung 

tá Công an phƣờng Thịnh Liệt chờ tới bắt xe, đƣa về phƣờng Thịnh Liệt 

và hẹn chiều tới giải quyết. 

Buổi chiều, ông Tùng cùng ngƣời lái xe ôm trở lại nộp phạt nhƣ đã hẹn. 

Vì nhận thấy mình không có lỗi gì, nên ngƣời lái xe ôm đã kiên quyết 

không nộp phạt và đôi bên đã có những lời tranh luận.Thay vì giải 

quyết sự việc theo những qui định của pháp luật, trung tá công an 

Nguyễn Văn Ninh đã xông vào bóp cổ ngƣời lái xe ôm. Bức xức về 

việc này, ông Trịnh Xuân Tùng đã can thiệp bằng cách gỡ tay viên công 

an bất nhân ra khỏi cổ ngƣời lái xe ôm và nói : “Ông là công an mà lại 

bắt dân, đánh ngƣời nhƣ thế à ?” Sau đó ông Tùng cũng đồng ý nộp 100 

ngàn đồng tiền phạt, thay vì 150 ngàn đồng nhƣ viên công an yêu cầu. 

Vì không thống nhất đƣợc việc này, nên hai bên đã xảy ra cãi vã. Bất 

ngờ, viên trung tá công an đã vung gậy đánh vào đầu và cổ ông Tùng 

còn hô hoán kêu một số dân phòng cùng tham gia đánh hội đồng nạn 

nhân… 

Khoảng 5 giờ chiều, sau khi biết tin, gia đình nạn nhân đã tới công an 

P.Thịnh Liệt nhiều lần đề nghị cho nạn nhân đi khám bệnh vì nhận thấy 

tình trạng nạn nhân đã quá nguy kịch. Tuy nhiên, bất chấp những lời đề 

nghị hết sức chính đáng của gia đình nạn nhân, công an P.Thịnh Liệt đã 

từ chối với lý do : “Bây giờ phƣờng đang có rất nhiều việc để giải 

quyết, không có thời gian để giải quyết vụ việc này.” Và tiếp tục còng 

ông Trịnh Xuân Tùng trong tình trạng ông đã liệt nửa ngƣời, cho mãi 

9g30 tối, mới cho đi khám bệnh tại nhà thƣơng Bạch Mai. Nạn nhân 

vẫn bị còng. Bác sĩ ở đây cho biết tình trạng của nạn nhân đã tới hồi 

nguy kịch, nên gia đình đã chuyển nạn nhân tới bệnh viện Việt Đức. Tại 

đây, các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhƣng nạn nhân đã qua đời ngày 

8/3/2011, hƣởng dƣơng 54 tuổi. 

Trên đây là lời ngƣời con gái của nạn nhân, trả lời đài RFA ngày 

9/3/2011. 

(Nguồn : Nữ vƣơng công lý ngày 10/3/2011) 
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Chiều Can-vê ở Bắc Giang 

Khi chúng tôi (ký giả) đến, cả gia đình, họ hàng đang ngồi bên bàn 

nƣớc, những ngƣời ở Tp. Bắc Giang đang đến thăm và thắp hƣơng cho 

nạn nhân. 

Tiếp chúng tôi là Nguyễn Văn Cƣờng, anh trai của nạn nhân, đôi mắt đỏ 

hoe ngậm ngùi kể lại sự việc : 

-Em tôi là Nguyễn Văn Khƣơng, 22 tuổi, có bạn gái ở huyện Tân Yên 

cách đây hơn chục cây số. Chiều thứ 6 vừa qua, em tôi đến đó chơi và 

chở bạn gái đi mua đồ gì đó mà quên đội mũ bảo hiểm. Hai cảnh sát 

giao thông chặn em tôi lại và thò tay rút luôn chìa khóa. Một cảnh sát 

lên xe của em tôi đi về công an huyện cách đó mấy trăm mét, ngƣời còn 

lại chở em tôi, còn cô bạn gái em tôi thì phải đi bộ lẽo đẽo theo sau. Đi 

đƣợc một đoạn, cô bạn nhận đƣợc điện thọai em tôi gọi rằng lên đón 

anh ở công an huyện. Khi cô bạn gái em tôi đi đến thì chỉ thấy xe máy 

đang dựng đó mà không thấy em tôi, gọi điện thọai thì không nhấc máy. 

Chờ một lúc thì cô ấy phải về đi làm ca vào 18g30. 

Đến 20g gia đình tôi đƣợc công an huyện mời ra xã và thông báo là em 

tôi đã chết. Quá bàng hoàng chúng tôi đến bệnh viện thì đƣợc cho biết : 

“Khi đến nhập viện khoảng 18g30 thì bệnh nhân đã chết”.Gia đình chỉ 

đƣợc thông báo nhƣ vậy, chúng tôi hỏi thông tin về cái chết của em tôi 

nhƣng không ai trả lời. 

Đến đêm, khoảng 2g sáng, công an tỉnh Bắc Giang xuống đem theo bộ 

phận mổ tử thi, nhƣng mổ xong là họ về không có giấy tờ cũng nhƣ 

thông tin nào báo cho chúng tôi về cái chết của em tôi. 

Chúng tôi đƣa em về nhà khoảng 5g sáng ngày thứ 7, sáng hôm đó 

chúng tôi làm đơn gửi các cấp và yêu cầu : cho chúng tôi biết thông tin : 

hai ngƣời đã bắt em tôi về công an huyện Tân Yên là ai ? Hai ngƣời đã 

đƣa em tôi đến bệnh viện là ai ? Bác sĩ nào đã nhận em tôi vào viện ? 
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Nếu không có những thông tin đó, đến 15g cùng ngày, chúng tôi sẽ kiên 

nghị lên cấp cao hơn. 

Nhƣng cả ngày hôm đó, không có bất cứ ai đến động tĩnh gì. Tối hôm 

đó, công an tỉnh Bắc Giang mới mời bố tôi ra xã để thông báo : “Theo 

yêu cầu của gia đình trong đơn khiếu nại lên cấp cao hơn, chúng tôi mời 

pháp y của Bộ về phẫu thuật lại tử thi”.Vậy rồi họ lại mổ xẻ em tôi lần 

thứ hai có sự chứng kiến của ngƣời trong gia đình tôi. Trong quá trình 

mổ tử thi, có một vết xƣớc bên phải cổ họng, bên kia ba vết thâm nhƣng 

pháp y ghi biên bản là “ba vết chàm”, nên gia đình chúng tôi không 

đồng ý ký vào biên bản vì em tôi không có vết chàm nào ở cổ. Chúng 

tôi cũng đề nghị cho chúng tôi biết về thông tin của em tôi, nhƣng họ 

không hề trả lời và ra về. 

Đến 12g trƣa Chúa nhật, quá bức xúc vì em tôi đã chết đầy bí ẩn, oan 

khuất và nằm đó qua hai lần mổ tử thi mà những thông tin đơn giản 

nhất về cái chết cũng không đƣợc trả lời. Mặt khác, cơ quan công an là 

nơi giữ em tôi và bị chết nhƣng không có bất cứ một lời thăm hỏi nào 

nên chúng tôi quyết định đẩy em tôi lên cơ quan Tỉnh để đòi công lý 

cho em đỡ tủi vì oan khuất quá lớn. 

Chúng tôi đƣa em đi bằng xe đòn đẩy tay, dọc đƣờng bà con dân chúng 

cùng ủng hộ chúng tôi, dân chúng đổ vào quá đông rồi công an đến và 

sự việc nhƣ các anh đã biết và nghe nói, mạng Internet đã truyền đi khá 

nhiều. 

Đến chập tối thì Phó chủ tịch Tỉnh mới mời đại diện gia đình chúng tôi 

vào phòng tiếp dân,ông ta viết một tờ cam kết là “sẽ tiến hành vụ việc 

thỏa đáng cho gia đình”. 

Thế là chúng tôi đƣa em về mai táng. 

Trong vòng một thời gian ngắn, những cái chết gắn liền với nhà tạm 

giữ, với tra tấn, nhục hình, với công an…liên tục xuất hiện và dần dần 

trở thành chuyện bình thƣờng trong xã hội Việt Nam. 

(Theo Song Hà : Nữ vƣơng công lý, ngày 26/7/2010) 
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Ngƣời viết đã dùng Chƣơng 5 là chƣơng cuối của sách này để đặt vấn 

đề Con Ngƣời, trƣớc hết với Hội đồngGiám mục Việt Nam, là những 

Tông đồ của Chúa, là anh em với Phêrô; sau nữa là với các Linh mục, 

Tu sĩ và Giáo dân là những cành nhocủaThân nho là Đức Giêsu. Con 

ngƣời làcon đƣờng của giáo hội, vốn đƣợc Đức Gioan Phaolô II rút từ 

kinh nghiệm của Ngài với chế độ Cộng sản tại chính quê hƣơng Ba Lan 

của Ngài, trƣớc khi Ngài đƣợc tuyển chọn vào vị trí của Phêrô. Ở đầu 

Chƣơng 5, Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã nhìn ra cái gốc của 

cá chết, ngƣời chết, không chỉ ở Vũng Áng, không chỉ ở những tinh ven 

biển miền Trung bởi nhà máy Formosa, thải chất độc ra biển, mà nó trải 

dài trên toàn lãnh thổ Việt Nam đau thƣơng này. Cái gốc đó là: 

-lƣơng tâm 

-luân lý 

-lý trí 

-chính trị 

Tất cả đã chết! 

Đấy là những thách đố, là sứ mệnh của giáo hội Công giáo Việt Nam. 

Nếu Giáo hội không thể phục hồi con ngƣời, trả con ngƣời về với bản 

tính nguyên thủy của nó, thì xin các vị lãnh đạo trong giáo hội đừng tiếp 

tay với những thế lực vô thần, đẩy con ngƣời vào tình trạng nô lệ, bất 

nhân và vô đạo. 

Các vị lãnh đạo giáo hội hãy can đảm lên. Thánh Thần Chúa luôn đồng 

hành với Quý Vị. Và giáo dân Công giáo Việt Nam sẽ đứng bên cạnh 

Quý Vị. 
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Lời Nói Cuối 
 

Trong cuốn sách Giáo hội Công giáo ở Việt Nam– Phụ Chƣơng (từ 

1975 đến ngày nay) Canada 2000, thấy ghi ở đầu trang bên trong sách 

là Một Giáo Sƣ Sử Học. Có lẽ tác giả là Linh mục ẩn danh (cha Bùi 

Đức Sinh op ?) đã dõi theo thời gian, ghi nhận những cách hành xử của 

phía chính quyền Cộng sản đối với tôn giáo nói chung. Thí dụ, năm nào 

ra Nghị quyết 297/CP, đƣợc coi là Chính sách mới về tôn giáo, học sinh 

Công giáo bị giới han về cấp học và trƣờng học. Cho nên, tác giả viết 

“Ngƣời Công giáo là thành phần “công dân hạng hai”? (Sđd, tr.51).Rồi 

năm nào Chính phủ cấp phép cho Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội 

(Sđd.tr.57) và Đại chủng viện Thánh Giuse Thành phố Hồ Chí Minh 

mở cửa trở lại (Sđd.tr.59), các Chủng viện địa phƣơng khác cũng đƣợc  

mở trở lại (Sđd.tr.62). Từ sau chuyến thăm Việt Nam của Đức Hồng y 

Roger Etchegaray, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng Công lý Hòa bình, Đại 

diện Đức Thánh cha Gioan-Phaolô II, từ ngày 1 đến 13/7/1989, một 

chiến lƣợc mới, đƣợc tác giả ghi nhận là “cởi mở” : “Quan điểm và 

chính sách của Đảng đối với tôngiáo”. Nhà thờ đƣợc phép tu bổ, cũ quá 
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thì đập đi làm mới, nhỏ quá cũng phá đi làm lớn hơn, mỹ thuật 

hơn…Ngày 21-3-1991, Thủ tƣớng Đỗ Mƣời ký Nghị định 69 về tôn 

giáo, coi nhƣ một Sắc luật, thay thế Nghị quyết 297/CP. Các cuộc tĩnh 

tâm, xây cất hay tu sửa nhà thờ đƣợc tự do, nhƣng phải xin phép (Sđd 

tr.68) v.v…Nhƣng, những việc “khắc nghiệt” khác cũng mở toang ra 

biểu hiện chính sách cố cựu của Cộng sản về tôn giáo.  

“Trong những tháng cuối năm 1977 sang đầu năm 1978, năm Tu viện 

lớn thuộc các dòng: Lasan, Salêdiêng, Chúa Cứu thế, Xitô và Đaminh ở 

Thủ Đức,lần lƣợt bị công an đến lục xét, chiếm đóng, rồi buộc phải giải 

tán, để Nhà nƣớc cho ngƣời đến quản lý, rồi biến những tòa nhà nói 

trên, thành những cơ sở của Nhà nƣớc. Tu viện nào cũng có linh mục, 

tu sĩ “phạm pháp” bị dẫn đi, buộc tội nhƣ phản động, CIA, giấu vũ khí, 

âm mƣu lật đổ chính quyền…những bằng chứng đƣa ra không khả năng 

thuyết phục. Điều mà ai cũng biết là các tu viện trên không thể tồn tại 

dƣới chế độ Cộng sản, vì là những  “nôi” đào tạo tu sĩ dòng tu, tức 

những “chuyên viên” của Hội thánh”(tr.52). Mấy năm sau đó là Trung 

tâm Đắc lộ của Dòng Tên tại Sài Gòn. Trung tâm này là cái nôi đào tạo 

trí thức trẻ, nơi hội tụ những thành phần trẻ đến sinh hoạt tôn giáo và 

văn hóa, khó tồn tại trong chế độ Cộng sản, một khi nó còn ở ngoài 

vòng kiểm soát của họ. Tác giả sau đó đã nói đến các vụ việc mà ông 

ghi nhận là “rất căng thẳng về tôn giáo”, đó là việc dòng Đồng Công ở 

Thủ Đức, và vụ Phong Thánh.” 

Trên đây là những thành phần trong cơ thể của Công giáo Việt Nam bị 

tổn thƣơng, bị rỉ máu đƣợc ghi chép lại. Nhƣng còn nhiều thành phần 

khác cũng thuộc cơ thể Công giáo Việt Nam bị khủng bố, bị áp bức mà 

không nói đƣợc điều gì. Lại còn nhóm “nội thù” v.v…Tất cả đã thấm 

đẫm nƣớc mắt trong tôi. 

 

Nhƣ ngƣời ta thƣờng nói: “văn là ngƣời”.Vậy đâu là những cá tính của 

tôi trong sách này? Nói cách khác, đâu là “cái tôi” của tôi,  cái “chất 

ngƣời” trong tôi ở trong sách này? Đó chính là những vụng về, sơ hở 

trong cách dùng ngôn từ, trong lý luận thiếu chặt chẽ. Tôi làm thơ trƣớc 
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khi viết văn, nên chất thơ và siêu thoát là chính tôi, có lẽ nó cũng có 

mặt trong sách này, nên nó không thể là một tác phẩm thuần túy về biên 

khảo, mà căn bản của nó là một bố cục, một nội dung chặt chẽ. Tôi xin 

quý vị thứ lỗi. 

 

Tôi xin đƣợc lặp lại: “Tôi Yêu Giáo Hội! Cho dẫu Giáo hội Việt Nam 

hôm nay có những mảng tối, thiếu hiệp nhất, và mắc một căn bệnh trầm 

kha: đó là thiếu đức khiêm nhƣờng!” 

 

Tôi có gần 20 năm để thu thập tài liệu cho sách này. Vì sau khi cuốn 

trƣớc ra đời, ký tên Nguyễn An Tôn, tôi nhận đƣợc nhiều cảm mến, cho 

dù nó có rất nhiều lỗi, nên tôi muốn phải có một cuốn thứ hai, trải rộng 

hơn, nếu đƣợc thì đi sâu vào một vài chủ đề, tức là những vấn đề căn 

bản của Giáo hội Việt Nam, nhƣ vấn đề linh mục, tu sĩ không tuân phục 

lệnh của Tòa thánh Vatican, cấm các thành phần này tham gia các tổ 

chức chính trị, nhƣ Ủy ban Đoàn kết Công giáo, nhƣ vụ Phong Thánh, 

việc đòi lại Tòa Khâm sứ ở Hà Nội, và vụ Giáo xứ Thái Hà, Tam Tòa, 

Cồn Dầu, Loan Lý, hai Dòng Nữ Phaolô, một ở Hà Nội và một ở Vĩnh 

Long, Dòng Nam Thiên An, Huế v.v…Ngoài ra còn vấn đề tối kỵ đối 

với một chế dộ vô thần là đòi có tự do tôn giáo đích thật. Lịch sử Giáo 

hội Công giáo Việt Nam trong thời hiện đại không thể bỏ qua những 

vấn đề này. Quan trọng không phải đó là những ngôi nhà khang trang, 

thuần vật chất. Song chính là vấn đề công lý, tự do và nhân vị của con 

ngƣời. Khi nhà cầm quyền dùng bạo lực đập phá các tƣợng thánh, nhƣ 

tƣợng Đức Mẹ Sầu Bi ở Ninh Bình, Thánh Giá trên Núi Thờ Đồng 

Chiêm, Hà Nội; nhƣ xông vào nhà dòng Phaolô ở Hà Nội để đập phá 

nhƣ chỗ không ngƣời hoặc nhƣ đó là ngôi nhà không có chủ; còn dòng 

Phaolô ở Vĩnh Long thì các Nữ tu bị bắt giam rồi buộc các chị phải về 

nhà, không đƣợc tu v.v…, thì đó là những hành động mất tính ngƣời, 

chà đạp lên phẩm giá của các chị, là những nữ tu chân chính, dành cả 

cuộc đời mình cho tha nhân, cho hạnh phúc của các học trò nhỏ, hay 

những trẻ mồ côi. Hành động ấy đã minh chứng nhà nƣớc CSVN muốn 

triệt tiêu tôn giáo. Bởi vậy, khi một số cơ sở của Công giáo đƣợc xây 
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dựng và hoạt động, nhƣ các Trung tâm Mục vụ, các Học viện …mà có 

Học viện đƣợc xem nhƣ một trƣờng Đại học Công giáo…hoàn bị, 

chúng tôi đã choáng váng mặt mày. Bởi chúng tôi liên tƣởng tới trƣờng 

hợp Viện Nghiên cứu Phát triển (Institutes of Development Studies-

IDS), do một tập thể Giáo sƣ của Việt Nam thành lập ngày 29.07.2007, 

nhƣ các Giáo sƣ Chu Hảo, Hoàng Tụy, Nguyễn Quang A, Phạm Chi 

Lan, Tƣơng Lai, Phan Huy Lê, nhà văn Nguyên Ngọc v.v…Thế nhƣng, 

chỉ hai năm sau, ngày 14-09-2009, Hội đồng Viện quyết định giải tán 

để phản đối Quyết Định 97/2009/QĐ-TTg, vì trong Quyết định này có 

một số điều khoản khiến Viện không thể hoạt động nhƣ tiêu chí của 

mình…Những vị này chọn cách “tự giải tán” chứ không để nhà nƣớc 

“xóa sổ” nó.Còn với Học viện nọ của giáo hội Công giáo? Chúng tôi 

hoài nghi về tính độc lập của Học viện đƣợc xem nhƣ Trƣờng Đại học 

Công giáo...hoàn bị. Cho dù, các tôn giáo đã đƣợc công nhận tính cách 

pháp nhân, song cái gì Cộng sản đƣa ra thì nó cũng có thể xé bỏ. Hãy 

nhớ lại Hiệp định Genève ở Thụy Sĩ năm 1954 và Hiệp định Paris ở 

Pháp, năm 1973, cả hai đều bị CSVN xé bỏ, họ không tuân thủ những 

gì họ đã ký trƣớc quốc tế! Bởi vì Điều 4 Hiến pháp còn đấy và quyền tự 

do báo chí, ngôn luận, xuất bản, tự do lập hội…vẫn không đƣợc phép 

hoạt đông, thì ngƣời ta vẫn phải hoài nghi về một vài việc bề ngoài. Bản 

chất của Cộng sản là độc hữu, đấu tranh giai cấp.Còn chiến thuật thì 

uyển chuyển nhƣ cáo, tùy lúc, tùy thời mà hành động, rất khó lƣờng. 

 

Trên đây là những vấn đề rất “nóng” đối với Giáo hội Công giáo Việt 

Nam.Còn có những vấn đề căn bản và rất cần thiết để bổ sung vào lịch 

sử của Giáo hội Công giáo Việt Nam, thời hiện đại, chúng tôi đã lập ra 

Phụ lục, để đƣa một số bài vào đấy, để quý vị nào cần biết các vấn đề 

ấy thì đọc riêng bài trong Phụ lục thôi. 

 

Chúng tôi còn một số bài của giáo dân gửi các Giám mục trong Hội 

đồng Giám mục Việt Nam về nhiều vấn đề, từ nội bộ Giáo hội cũng 

nhƣ ngoài xã hội, nhƣ : nhà máy Formosa, bô xít Tây Nguyên, dân oan, 

các tù nhân vì nhân quyền v.v…Tất cả đều muốn các Giám mục lên 



455 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

tiếng, để bênh vực hay “đồng hành” với ngƣời bị hoạn nạn v.v…nhƣng 

chúng tôi đành thiếu sót, không đáp ứng đƣợc. 

 

Thật tình, chúng tôi muốn đƣợc nói nhiều hơn, nhƣng “lực bất tòng 

tâm”. Xin quý vị tha thứ cho những thiếu sót, vụng về và bất toàn của 

chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn quyển sách này, với phần nội dung của 

nó, có một cái “áo” mềm mỏng, một cái áo khoác mầu xanh nhƣ da trời 

hay mặt nƣớc mùa thu, chứ không “nặng nề”, xám xịt nhƣ nó đang 

mang. Thật  đắc tội với bậc thức giả và những vị đạo đức. 

 

Sinh mệnh của quyển sách này chỉ có đƣợc đến đây. 

 Xin cảm tạ tất cả Quý Vị. 

 

Viết xong tại Thƣ phòng Thánh Antôn Pađôva 

Sài Gòn, tháng 9 năm 2021 

Khải Triều 
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Tâm thƣ của Đức Tổng giám mục Philipphê Nguyễn-Kim-Điền 

 

Gửi các Linh mục,Tu sĩ và Anh Chị Em Tín hữu Giáo phận Huế 

Ngày 1.4.1975 

 

Chiến tranh đã chấm dứt trên giáo phận Huế. Đó là điều chúng ta mong 

ƣớc và cầu nguyện từ ba mƣơi năm nay. 

 

Thời gian sống trong hãi hùng, lo âu qua rồi. Thời gian đồng bào chúng 

ta nghi kỵ, chia rẽ thù hận nhau, có khi đến chém giết nhau đã qua rồi. 

Chúng ta hãy cùng nhau cảm tạ Thiên Chúa về hồng ân quý giá này. 

Chúng ta hãy ghi ân tất cả những ai đã hy sinh để có đƣợc những ngày 

an bình hiện nay. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa cho cảnh thanh bình này 

còn mãi trên quê hƣơng chúng ta. 

 

Giờ đây đã đến lúc chúng ta hoan hỉ sẵn sàng và hăng say cộng tác với 

mọi ngƣời thiện chí, dƣới sự chỉ đạo của Chánh phủ Cách mạng để xây 

dựng lại Quê hƣơng sau bao đổ vỡ tang tóc, hầu đem lại tự do, ấm no, 

hạnh phúc cho đồng bào ruột thịt. 
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Hơn bao giờ hết đây là lúc chúng ta cần đoàn kết yêu thƣơng và phục 

vụ ngƣời khác, giúp đỡ và chia sẻ cơm áo với đồng bào, không phải 

chia sớt những gì mình dƣ thừa mà còn trao nhƣờng những gì mình chỉ 

có vừa đủ, theo tinh thần bác ái của Chúa Giêsu mà mọi ngƣời thiện chí 

và mọi chính quyền trên thế giới quyết tâm thực thi mỗi ngày mỗi hoàn 

hảo hơn. “Này là lệnh truyền của Ta: Các con hãy thƣơng yêu nhau nhƣ 

Ta đã yêu thƣơng các con” (Gioan 15, 12). Vì yêu chúng ta, Chúa đã 

chết cho chúng ta, thì còn có gì  mà chúng ta không làm đƣợc để tỏ lòng 

yêu mến nhau. 

 

Giờ đây, chúng ta hãy khoan dung, tha thứ mọi lỗi lầm, đừng nghi ngờ, 

và thù hận ai và gây sợ hãi cho ai. Nhƣng trái lại phải hiểu tốt, thông 

cảm và nhìn nhận thiện chí của ngƣời khác, để tất cả mọi ngƣời sống 

thoải mái, vui tƣơi,, hạnh phúc của những công dân trong chế độ tự do 

dân chủ, thịnh vƣợng và hòa bình. Lý do là vì mọi ngƣời đều là “anh 

em có cùng một Cha chung trên trời” (Mt 23, 9). 

 

Trong mọi hoàn cảnh, chúng ta hãy sống Phúc Âm của Chúa Giêsu cho 

đến tận cùng: “Con ngƣời không đến để đƣợc phục vụ, nhƣng là để 

phục vụ và thí mạng sống mình làm giá chuộc thay cho nhiều ngƣời” 

(Mt 20, 28) 

 

Nhƣng hơn hết, chúng ta phải sống đời sống tâm linh đạo đức và thánh 

thiện để đạt tới đời sống vĩnh cửu khi thân xác này trở về với cát bụi. 

Chúng ta phải cùng nhau xây dựng thế giới huynh đệ đại đồng cho hôm 

nay, nhƣng không phải dừng lại đó, mà để nhờ đó chúng ta đạt tới đời 

sống huynh đệ trƣờng cửu. Bấy giờ, chúng ta mới thật là anh em của 

nhau không thể chia lìa đƣợc và cùng nhau hƣởng hạnh phúc bất diệt 

trong Thiên Chúa. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban mọi phúc lành cho anh chị em. 

(Nguồn: TIN NHÀ, Số 21- MÙA THU – 8.1995, tr. 6,7) 

 



459 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THƢ CHUNG 
Của Đức Tổng Giám Mục Nguyễn Kim Điền 

Gửi các Linh mục, Tu sĩ, Giáo dân Tổng Giáo phận Huế 

 

Tổng Giáo Phận Huế ngày 17.10.1984 

 

Thân gửi Anh Chị Em của tôi trong Chúa Kitô 

Các Tu sĩ nam nữ và toàn thể Anh Chị Em thuộc Tổng Giáo Phận Huế 

 

Tháng Đức Mẹ Môi Khôi đang đến ngày 17, tôi vui mừng biết rằng anh 

chị em đang sốt sắng mỗi ngày lần chuỗi dâng kính Đức Mẹ, Mẹ Hội 

Thánh, Mẹ chỉ bảo đàng lành. Trong các buổi đó, anh chị em đặc biệt 

cầu nguyện cho tôi. Tôi chắc rằng chính nhờ những lời cầu nguyện kiên 

trì và sốt mến của anh chị em từ 7 tháng nay… mà tôi đƣợc vững tâm 

trong nhiệm vụ “làm chứng”. Nhƣ anh chị em đã biết, từ 05.04.1984 

đến nay, trong hai đợt tôi đi làm việc tại Sở Công an Bình Trị Thiên, 

ƣớc tính khoảng 120 ngày, thì nội dung vấn đề có thể nói chính yếu là 

“Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nƣớc Việt Nam”. 

 

Trong buổi thẩm vấn cuối cùng ngày 15 tháng 10 năm 1984, để đúc kết 

chuỗi ngày dài làm việc, tôi đã bị dồn vào mấy câu hỏi tổng kết về thái 

độ của tôi đối với Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu Nƣớc Việt Nam. 

Đáp lại câu hỏi có nội dung: căn cứ vào đâu mà chống đối tổ chức 

UBĐKCGYNVN?...Tôi nói: 
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-Tôi căn cứ vào Tuyên cáo của Thánh bộ Giáo sĩ, ngày 8 tháng 3, 1982 

(dựa theo Giáo luật cũ và mới của Tòa Thánh). 

 

Anh chị em biết Giáo sĩ, Linh mục có những luật lệ riêng biệt trong Hội 

Thánh nhƣ không đƣợc hành xử một số quyền chung nhƣ mọi 

ngƣời…và cấm làm một số nghề nghiệp không xứng hợp với chức 

thánh của mình…Giáo luật cũ hay mới đều ghi rõ các khoản luật đó. 

Thánh Bộ Giáo Sĩ ân cần nhắc lại gần đây một điều quan trọng và rất 

thời sự là “cấm các Giáo Sĩ, các Linh Mục làm chính trị, không đƣợc 

thành lập và tham gia các Hiệp Hội có tính cách nghiệp đoàn chính 

trị…” 

 

Ngƣời phỏng vấn tôi lại căn cứ vào nghị quyết 297/CP, phần II, số 6c: 

“Những tài liệu tôn giáo từ các tổ chức tôn giáo ở nƣớc ngoài gửi cho 

các tổ chức tôn giáo nếu có điều gì trái pháp luật, chính sách của Nhà 

Nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, thì các tổ chức tôn giáo 

không đƣợc phổ biến và thực hiện”, và nói đại để rằng: “Tuyên cáo của 

Thánh Bộ Giáo Sĩ, và kể cả Giáo Luật mới cũng chƣa đƣợc Nhà Nƣớc 

kiểm duyệt, huống chi là đi ngƣợc với chính sách Nhà Nƣớc, nên đem 

thi hành là vi phạm…” 

Tôi đã thẳng thắn đáp lại: 

 

-Tôi phải tuân giữ luật Giáo Hội tôi, nên tôi không thể làm cách khác. 

Ngƣời thẩm vấn hỏi tiếp, đại ý là: Ủy Ban Đoàn Kết Công Giáo Yêu 

Nƣớc Việt Nam đƣợc luật pháp cho phép và bảo trợ…nếu chống lại là 

chống lại pháp luật và chính sách ncua3 Nhà Nƣớc. Tôi đáp: 

 

-Tôi xác định khi luật pháp thế trần nghịch với luật Thiên Chúa và Hội 

Thánh, thì cũng nhƣ các Thánh Tông Đồ xƣa và các Thánh Tử Đạo của 

mọi thế hệ:Tôi phải vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời ngƣời ta. (Tông 

Đồ Công Vụ 5,29) (Nguyên văn câu trả lời này đƣợc ghi vào biên bản). 
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Ngƣời thẩm vấn bảo tôi cắt nghĩa thêm câu đó cho rõ. Tôi nói: 

 

-Nhƣ thế có nghĩa là tôi không thể chấp hành những luật pháp chính 

sách nào của Nhà Nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nghịch 

lại quyền lợi của Thiên Chúa và Hội Thánh. Tôi đã ký vào biên bản đúc 

kết buổi sáng ngày 15 tháng 10, 1984, và kể từ chiều hôm đó, tôi đƣợc 

tạm nghỉ “làm việc”. 

 

Anh chị em thân mến, 

Tôi xin thông báo cho anh chị em rõ vụ việc tôi là nhƣ vậy, để một lần 

nữa cám ơn anh chị em “đã cầu nguyện cho tôi biết nói khi phải mở 

miệng…và dạn dĩ thông báo Màu Nhiệm Tin Mừng mà tôi là sứ giả…” 

(Eph 6, 19-20) 

 

Tại Mileto, Phaolô trên đƣờng về Giêrusalem, đã nói với các niên 

trƣởng Êphêsô rằng: “Tôi không biết đƣợc những gì sẽ xảy đến cho tôi, 

trừ ra là Thánh Thần…chứng thật cho tôi rằng: “Xiềng xích lao tù 

đang chờ tôi”. Nhƣng mạng sống tôi, tôi không quan tâm, miễn sao là 

tôi chạy cho xong quãng đƣờng đời…và hoàn tất sứ vụ Đức Kitô ủy 

thác…”(CvTđ 20, 23-24) 

 

Thƣa các anh em Linh mục, 

Tuy muôn lần bất xứng, nhƣng tôi cũng xin dám mƣợn những lời ấy để 

nói với anh em, xin anh em tiếp tục cầu nguyện cho tôi…và xin nhắc để 

“anh em hãy thận trọng về chính thân phận mình cũng nhƣ về số phận 

đàn chiên trên đó Thánh Thần đã đặt anh em chăn dắt, Hội Thánh của 

Thiên Chúa đã đƣợc Ngƣời mua bằng chính Máu Con của Ngƣời”. 

(CvTđ 20,28) 

 

Thƣa quý Tu Sĩ và anh chị em Giáo Hữu, 

Tuy là Chủ Chăn, nhƣng tôi không còn có thể đi thăm viếng từng Cộng 

Đoàn, từng Họ Đạo…để nói lời khích lệ nữa. Tuy nhiên anh chị em biết 

là Giám Mục của anh chị em đang thấy trƣớc mặt mình mỗi ngày từng 
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ngôi nhà thờ, và canh cánh trong lòng từng Họ Đạo, từng Cộng Đoàn: 

Xin nhắc anh chị em “hãy sống xứng đáng với ơn gọi của mình” (Eph 

4,1). Hãy “hăm hở duy trì sự hiệp nhất của Thánh Thần” (Eph 4,3). 

Còn về tƣơng lai, “anh chị em hãy phấn chấn lên trong Chúa, trong 

mãnh lực quyền phép của Ngài”. (Eph 6,10) 

 

Anh chị em thân mến, 

“Tôi xin giao phó anh chị em cho Chúa, cho Lời ân sủng của Ngài” 

(CvTđ 20, 32) và cho lòng từ mẫu của Đức Mẹ La Vang. “Nguyện chúc 

bình an và lòng mến cùng với lòng tin do Thiên Chúa Cha và Chúa 

Giêsu Kitô” (Eph 6,23) với tất cả mọi ngƣời anh chị em. 

 

Tòa TGM Huế, lễ Thánh Ignatio thành Antiokia 

Ngày 17 tháng 10 năm 1984 

Ký tên: Philipphê Nguyễn Kim Điền 

Tổng Giám Mục Huế. 

 

(Dẫn từ: Trần Phong Vũ “Một thoáng nhìn về Giáo hội Việt Nam”, Hoa 

Kỳ 1997, tr.341) 
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Tâm thƣ  của Đức Tổng giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình 

Gửi các Linh mục, Tu sĩ và Anh Chị Em Giáo dân 

về biến cố ngày 30-4-1975. 

 

Một trang sử mới đã mở ra cho dân tộc Việt Nam. Từ ngày 30 tháng 4 

vừa qua, chiến tranh đã chấm dứt, hòa bình đã trở lại trên đất nƣớc thân 

yêu của chúng ta. Từ nay không còn bom đạn, tang tóc, hận thù, phân 

ly…Tất cả những tai họa đó thuộc về dĩ vãng. Đây là một niềm vui 

chung của cả một dân tộc và với cái nhìn theo đức tin của ngƣời tín 

hữu. Đây cũng chính là một hồng ân của Thiên Chúa. Cùng với toàn thể 

đồng bào, chúng ta hãy hân hoan chào mừng nền hòa bình và độc lập 

mà hết mọi ngƣời yêu nƣớc hằng chờ đợi. Chúng ta hãy vui sƣớng trong 

cảnh gia đình đoàn tụ và đồng thời ghi ơn tất cả những ai đã tận tình hy 

sinh để kiến tạo hạnh phúc cho toàn dân. Chúng ta hãy cảm tạ Thiên 

Chúa vì muôn ngàn ân phúc Ngài đã ban cho toàn thể dân tộc chúng ta. 

Hơn mọi lúc, giờ đây ngƣời công giáo phải hòa mình vào nhịp sống của 

toàn dân, đi sâu vào lòng dân tộc. Thay vì để cho những tin đồn vô căn 

cứ làm cho chúng ta hoảng hốt, hoang mang, hay khép kín. Chúng ta 

phải hƣớng mình theo trào lƣu của lịch sử, phải có thái độ bình tĩnh, 

sáng suốt và tích cực trƣớc tình thế mới. 

Một mặt chúng ta phải nỗ lực tối đa góp phần vào công cuộc hòa giải và 

hòa hợp dân tộc, phát động tình thƣơng, sự hiểu biết, lòng tha thứ và 

quảng đại. Chúng ta làm hết những gì có thể đƣợc để mọi anh em đồng 

bào hiểu nhau hơn, mến nhau hơn.  Đó chính là tinh thần Phúc Âm mà 

thánh Phanxicô Assisi đã nhắc lại trong Kinh Hòa bình: “…Để con đem 

yêu thƣơng vào nơi oán thù, đem trông cậy vào nơi thất vọng, đem niềm 

vui đến chốn u sầu…” 

Mặt khác, ngƣời Công giáo chúng ta phải sẵn sàng thi hành một cách 

tích cực mọi nghĩa vụ công dân do Chính phủ cách mạng lâm thời chỉ 
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dẫn. Có những công cuộc cụ thể mà chúng ta có thể làm đƣợc ngay là 

tham gia các công tác nhằm ổn định tình thế, bảo vệ an ninh, cải hóa xã 

hội và dân sinh đang đƣợc phát động tại các địa phƣơng. Tất cả những 

gì liên quan đến công ích, chúng ta hãy tích cực tham gia nhƣ những 

công dân gƣơng mẫu. 

Điều quan trọng là biết hƣớng vào tƣơng lai.Cùng với anh em đồng bào, 

dƣới sự hƣớng dẫn của Chính phủ Cách mạng lâm thời, xây dựng một 

nƣớc Việt Nam thịnh vƣợng, một xã hội mới tiến bộ, công bình, giàu 

tình thƣơng. Mọi cố gắng của chúng ta sẽ tạo nên hạnh phúc mà chính 

chúng ta đƣợc hƣởng. Đó là điều đáng làm cho chúng ta phấn khởi 

trong nỗ lực xây dựng lại quê hƣơng chúng ta. 

Đối với ngƣời tín hữu, chúng ta còn có một niềm phấn khởi cao siêu, 

thiêng liêng, bất diệt từ nơi Thiên Chúa mà đến. Niềm phấn khởi đó, 

phụng vụ  mùa Phục sinh luôn luôn nhắc lại trong những ngày này. Mỗi 

lần chúng ta cử hành thánh lễ, Chúa Kitô Phục sinh đang sống và tác 

động giữa chúng ta, trong tâm hồn mỗi ngƣời tín hữu. Ngài cũng sẽ sai 

Thánh Linh đến với chúng ta để nâng đỡ chúng ta trong nỗ lực xây 

dựng xã hội trần thế, và hƣớng dẫn chúng ta tiến về Nƣớc hằng sống 

trong cuộc đời vĩnh cửu mai hậu. 

Trong phạm vi sống đạo, hoàn cảnh mới sẽ giúp chúng ta vƣợt qua 

nhiều hình thức phụ thuộc để sống những điều chính yếu nhất: chính là 

cởi bỏ ngƣời cũ, mặc lấy con ngƣời mới để sống mầu nhiệm Phục sinh 

một cách cụ thể và sống lòng Tin Cậy Mến tới mức tối đa. 

 

Nguyện xin Thiên Chúa phù trợ Đất nƣớc và Dân tộc chúng ta. Nguyện 

xin Chúa Kitô Phục sinh và Thánh Linh của Ngài luôn luôn ở lại với 

chúng ta. 

 

Ngày 5-5-1975 

(Nguồn: Tin Nhà số 21 – Mùa Thu- 8.1995, tr.5,6) 

 

   ---- 
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Hội đồng Giám mục Việt Nam 

40 Phố Nhà Chung – Hà Nội 

 

Các Giám Mục Công Giáo Việt Nam 

Nhận Định Và Gópý Dự Thảo Sửa Đổi Hiến Pháp Năm1992 

(Sửa Đổi Năm2013) 

Nhà nƣớc Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã công bố bản Dự 

thảo sửa đổi Hiến pháp (sau đây gọi tắt là Dự thảo) để lấy ý kiến nhân 

dân từ ngày 2.1.2013 đến ngày 31.3.2013. Chúng tôi tán thành việc làm 

này, vì Hiến pháp của một quốc gia trƣớc hết và trên hết phải là của 

chính ngƣời dân, do ý thức trách nhiệm của ngƣời dân và để phục vụ 

mọi ngƣời dân, không loại trừ ai. Ý thức trách nhiệm công dân, nhân 

danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, Ban Thƣờng vụ kính gửi đến Ủy 

ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 và nhân dân cả nƣớc một số 

nhận định và góp ý. 

I. Quyền con ngƣời 

Bản Dự thảo đã dành cả chƣơng II (điều 15-52) để nói về quyền con 

ngƣời. Quyền con ngƣời đã đƣợc chính thức nhìn nhận trong Tuyên 

ngôn quốc tế về quyền con ngƣời (10.12.1948), và Việt Nam cũng đã 

ký kết. Bản Dự thảo đã liệt kê khá đầy đủ những quyền căn bản của con 

ngƣời. Vấn đề là làm thế nào để những quyền ấy đƣợc hiểu đúng, tôn 

trọng, bảo vệ, bảo đảm theo pháp luật trong thực tế? 
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Quyền con ngƣời là những quyền gắn liền với phẩm giá con ngƣời, do 

đó là những quyền phổ quát, bất khả xâm phạm và bất khả nhƣợng. Phổ 

quát vì tất cả mọi ngƣời, thuộc mọi thời và mọi nơi, đều đƣợc hƣởng 

những quyền đó. Bất khả xâm phạm vì xâm phạm là tƣớc đoạt phẩm giá 

làm ngƣời. Bất khả nhƣợng vì không ai đƣợc phép tƣớc đoạt những 

quyền đó của ngƣời khác. 

Quyền bính chính trị đƣợc nhân dân trao cho nhà cầm quyền là để tạo 

điều kiện pháp lý và môi trƣờng thuận lợi cho việc thực thi quyền con 

ngƣời, chứ không phải để ban phát cách tùy tiện. Do đó, để quyền con 

ngƣời thật sự đƣợc “Nhà nƣớc và xã hội thừa nhận, tôn trọng, bảo vệ, 

bảo đảm theo hiến pháp và pháp luật” (điều 15), chúng tôi thấy cần làm 

sáng tỏ một số điều. 

Dự thảo khẳng định quyền tự do ngôn luận (điều 26), quyền sáng tạo 

văn học, nghệ thuật (điều 43), quyền tự do tín nguỡng, tôn giáo (điều 

25). Tuy nhiên, ngay từ đầu, Dự thảo lại khẳng định đảng cầm quyền là 

“lực lƣợng lãnh đạo Nhà nƣớc và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tƣ 

tƣởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tƣ tƣởng” (điều 4). Nhƣ thế, phải hiểu 

thế nào và làm sao thực thi quyền tƣ do ngôn luận và sáng tạo văn học, 

nghệ thuật, bởi lẽ tƣ tƣởng đã bị đóng khung trong một chủ thuyết rồi? 

Tƣơng tự nhƣ thế, phải hiểu thế nào và làm sao thực thi quyền tự do tín 

ngƣỡng, tôn giáo, bởi lẽ chủ nghĩa Mác-Lênin tự thân là chủ nghĩa vô 

thần? Phải chăng những quyền này chỉ là những ân huệ đƣợc ban cho 

nhân dân tùy lúc tùy nơi, chứ không phải là quyền phổ quát, bất khả 

xâm phạm, và bất khả nhƣợng? Hiến pháp cần phải xóa bỏ những mâu 

thuẫn và bất hợp lý này, thì mới có sức thuyết phục ngƣời dân và thu 

phục lòng dân. 

Trong thực tế, sự trói buộc tƣ tƣởng vào một hệ ý thức duy nhất đã kìm 

hãm tƣ duy sáng tạo của ngƣời dân Việt Nam. Ðây là một trong những 

lý do lớn, dẫn đến tình trạng trì trệ và chậm tiến của Việt Nam về nhiều 

mặt: giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuật. Nếu cần 

một nền tảng, chúng tôi thiết nghĩ đó phải là truyền thống văn hóa 
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phong phú của dân tộc Việt Nam, chứ không phải một hệ ý thức nào 

khác. Truyền thống văn hóa ấy đã đƣợc hình thành trải qua nhiều thế 

kỷ, giúp dân tộc Việt Nam xây dựng và phát triển đất nƣớc, kiến tạo lối 

sống đầy tính nhân văn. Nền văn hóa đó chính là nền tảng cho đời sống 

xã hội của dân tộc Việt Nam, những tƣ tƣởng mới có thể và cần đƣợc 

đón nhận để bổ túc cho phong phú, nhƣng không thể thay thế. Có nhƣ 

vậy mới mong giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc giữa những thay đổi 

mau chóng của thời đại toàn cầu hóa ngày nay. 

Do đó, chúng tôi đề nghị: 

l. Hiến pháp cần xác định rõ: mọi ngƣời đều tự do và bình đẳng về 

phẩm giá và quyền. Quyền con ngƣời là những quyền gắn liền với 

phẩm giá làm ngƣời, và vì thế, là những quyền phổ quát, bất khả xâm 

phạm, bất khả nhƣợng. 

2 . Lấy truyền thống văn hóa dân tộc làm nền tảng tƣ tƣởng cho việc tổ 

chức và điều hành xã hội Việt Nam. 

3 . Nêu rõ nội dung quyền đƣợc sống (đối chiếu với điều 21 Dự thảo): 

mọi ngƣời đều có quyền sống. Không ai đƣợc phép tƣớc đoạt sự sống 

của ngƣời khác, từ khi thành thai đến khi chết. Nhà nƣớc có nhiệm vụ 

bảo vệ sự sống con ngƣời. Mọi ngƣời đều có quyền bảo vệ sự sống của 

mình, miễn là không làm tổn hại đến sự sống của ngƣời khác. 

4 . Nêu rõ quyền tự do ngôn luận (đối chiếu điều 26 Dự thảo): mọi 

ngƣời đều có quyền tự do tƣ tƣởng, tự do trình bày quan điểm và niềm 

tin của mình. 

5 . Nêu rõ quyền tự do tôn giáo (đối chiếu điều 25 Dự thảo): mọi ngƣời 

đều có quyền tự do tín ngƣỡng, tôn giáo. Quyền này bao hàm việc tự do 

theo hay không theo một tôn giáo nào, tự do thực hành các nghi lễ tôn 

giáo, cá nhân hoặc tập thể. Không tôn giáo nào hoặc chủ thuyết nào 

đƣợc coi là bó buộc đối với ngƣời dân Việt Nam. Nhà nƣớc không 

tuyên truyền tiêu cực về tôn giáo, không can thiệp vào công việc nội bộ 

của tôn giáo nhƣ: đào tạo, truyền chức, thuyên chuyển, chia tách sát 
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nhập… Các tổ chức tôn giáo có quyền tự do hoạt động xã hội cộng 

đồng nhƣ giáo dục, y tế… 

II. Quyền làm chủ của nhân dân 

Quyền bính chính trị cần thiết để điều hành xã hội, nhƣng chủ thể của 

quyền bính chính trị phải là chính nhân dân xét nhƣ một toàn thể trong 

đất nƣớc. Nhân dân trao việc thi hành quyền bính ấy cho những ngƣời 

có năng lực và tâm huyết mà họ bầu làm đại diện cho họ, bất kể ngƣời 

đó thuộc đảng phái chính trị hoặc không thuộc đảng phái nào. Chỉ khi 

đó mới có Nhà nƣớc pháp quyền “của dân, do dân và vì dân” (Lời nói 

đầu). Vì thế việc tự do ứng cử của mỗi công dân là đòi hỏi tất yếu trong 

một xã hội dân chủ, văn minh và lành mạnh. Ðồng thời việc bỏ phiếu 

công khai, khách quan và công bằng, là đòi hỏi cần thiết để ngƣời dân 

có đƣợc những đại diện mà họ tín nhiệm. Chính nhân dân có quyền 

đánh giá năng lực của những đại diện họ đã bầu, và khi cần, họ có 

quyền thay thế những đại diện đó. 

Do đó, chúng tôi đề nghị: 

l . Hiến pháp cần phải làm nổi bật quyền làm chủ của nhân dân, không 

chỉ bằng một mệnh đề lý thuyết nhƣng cần đƣợc thể hiện trong những 

điều khoản cụ thể của Hiến pháp, và có thể thi hành trong thực tế. Bản 

Dự thảo khẳng định: “Tất cả quyền lực Nhà nƣớc thuộc về nhân dân mà 

nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và 

đội ngũ trí thức” (Ðiều 2). Nhƣng trong thực tế, công nhân, nông dân và 

trí thức là những thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hội. 

Thực tế đó cho thấy khẳng định về quyền làm chủ của nhân dân chỉ có 

trên giấy tờ và lý thuyết. 

2. Ðể tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, trong Hiến pháp không 

nên và không thể khẳng định cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ 

đảng phải chính trị nào (X. điều 4), vì chủ thể của quyền bính chính trị 

là chính nhân dân, và nhân dân trao quyền bính đó cho những ngƣời họ 

tín nhiệm qua việc bầu chọn. Những cá nhân đƣợc bầu phải chịu trách 
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nhiệm trƣớc nhân dân về việc họ làm, chứ không thể là một tập thể mơ 

hồ rồi cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cả. 

3. Hiến pháp hiện hành chỉ công nhận quyền sử dụng đất chứ không 

công nhận quyền sở hữu đất của công dân. Ðiều này đã gây ra nhiều 

lạm dụng và bất công nghiêm trọng. Vì thế, Hiến pháp mới cần công 

nhận quyền sở hữu đất đai của công dân và các tổ chức tƣ nhân nhƣ 

tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới. 

4. Hiến pháp phải tôn trọng quyền tham gia hệ thống công quyền ở mọi 

cấp, của mọi công dân, không phân biệt thành phần xã hội, sắc tộc, tôn 

giáo… 

III. Thi hành quyền bính chính trị 

Quyền bính chính trị mà nhân dân trao cho nhà cầm quyền đƣợc phân 

chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp. Ðể những quyền bính 

này đƣợc thi hành cách đúng đắn và hiệu quả, cần có sự độc lập chính 

đáng của mổi bên và vì công ích của toàn xã hội. Trong thực tế của Việt 

Nam nhiều năm qua, đã không có đƣợc sự độc lập này, dẫn đến tình 

trạng lạm quyền và lộng quyền, gây ra nhiều bất công, suy thoái về 

nhiều mặt: kinh tế, xã hội, đạo đức. Cuối cùng, ngƣời dân nghèo phải 

gánh chịu mọi hậu quả và Việt Nam, cho đến nay vẫn bị xem là một 

nƣớc kém phát triển. 

Nguyên nhân sâu xa là không có sự phân biệt giữa đảng cầm quyền và 

Nhà nƣớc pháp quyền. Điều này thể hiện ngay trong nội dung của Hiến 

pháp 1992, và Dự thảo vẫn tiếp tục đƣờng lối nhƣ thế. 

Một đàng, điều 74 khẳng định Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà 

nƣớc cao nhất”; đàng khác, điều 4 lại khẳng định đảng cầm quyền là 

“lực lƣợng lãnh đạo Nhà nƣớc và xã hội”. Vậy, ai lãnh đạo ai? Phải 

chăng Quốc hội chỉ là công cụ của đảng cầm quyền? Nếu nhƣ thế, việc 

ngƣời dân đi bầu các đại biểu Quốc hội có ý nghĩa gì? Một sự chọn lựa 

thật sự tự do hay chỉ là thứ dân chủ hình thức? 
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Bản Dự thảo cũng dành nhiều chƣơng dài để nói về Quốc Hội (điều 74-

90), về Chủ tịch nƣớc (điều 91-98), về Chính phủ và Thủ tƣớng (điều 

99-106). Không có chƣơng nào và điều nào nói về Tổng bí thƣ đảng 

cầm quyền. Ðang khi đó, thực tế là Tổng bí thƣ nắm quyền hành cao 

nhất vì cũng theo Dự thảo, đảng cầm quyền là “lực lƣợng lãnh đạo Nhà 

nƣớc và xã hội” (điều 4)! Nhƣ thế phải chăng đảng ở trên luật pháp và 

ngoài luật pháp, chứ không lệ thuộc luật pháp? Nếu đảng cầm quyền đã 

lãnh đạo cả Nhà nƣớc và xã hội, thì còn cần gì Quốc hội, cần gì đến Tòa 

án! 

Những phân tích trên cho thấy sự mâu thuẫn và tính bất hợp lý ngay 

trong nội dung Hiến pháp. Sự bất hợp lý này dẫn đến tình trạng bất hợp 

lý trong thực tế cuộc sống, là nguồn gốc của những bất công, dẫn đến 

bất ổn xã hội, kìm hãm sự phát triển lành mạnh và bền vững của đất 

nƣớc. 

Do đó, chúng tôi đề nghị: 

l . Phải vƣợt qua sự bất hợp lý từ trong cấu trúc Hiến pháp, bằng cách 

xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ đảng phải chính trị nào, đồng thời nhấn 

mạnh vai trò của Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà nƣớc cao nhất”, 

do dân bầu ra và là đại diện đích thực của nhân dân, chứ không phải là 

công cụ của một đảng cầm quyền nào. 

2 . Xác định tính độc lập của các quyền lập pháp, hành pháp và tƣ pháp; 

cung cấp nền tảng pháp lý cho việc thi hành những quyền này cách độc 

lập và hiệu quả. 

3. Luật hóa sự kiểm soát của nhân dân đối với việc thi hành pháp luật 

bằng những quy định cụ thể. 

Kết luận 

Những nhận định và góp ý của chúng tôi chỉ nhằm mục đích góp phần 

xây dựng Hiến pháp cho hợp lý và hợp lòng dân. Chúng tôi ƣớc mong 

mọi ngƣời dân Việt Nam tích cực góp phần vào việc điều chỉnh Hiến 
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pháp, phục vụ sự phát triển toàn diện và bền vững của dân tộc Việt 

Nam. 

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội ngày 01 năm 03 năm 2013 

TM. Ban Thƣờng vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam 

 

Tổng thƣ ký                                            Chủ tịch 

(Đã ký)                                                     (Đã ký) 

Cosma Hoàng Văn Đạt                         Phêrô Nguyễn Văn Nhơn 

Giám mục Bắc Ninh                               Tổng giám mục Hà Nội 

(Nguồn: WHĐ 

    -------- 
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HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM 

Nhận định về Luật Tín ngƣỡng, Tôn giáo 2016 

 

 

Kính gửi: Bà Nguyễn Thị Ngân, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, khóa 

XIV 

Quý Đại biểu Quốc hội Việt Nam, khóa XIV 

Kính thƣa Quý vị, 

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Quốc hội nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 02, đã thông qua Luật Tín 

ngƣỡng, Tôn giáo. Điều 66 của Bộ Luật quy định: “Luật này có hiệu lực 

thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018”. Là những ngƣời chịu ảnh 

hƣởng trực tiếp từ Bộ Luật này, chúng tôi, Hội đồng Giám mục, nhân 

danh cộng đồng tín hữu Công giáo Việt Nam, muốn nêu lên một số 

nhận định và suy nghĩ. 

1.Bộ Luật này có một số điểm mới và tích cực, chẳng hạn quan tâm đến 

nhu cầu tôn giáo của những ngƣời bị tạm giam hoặc ở trƣờng giáo 

dƣỡng (Điều 6); nhu cầu tôn giáo của ngƣời nƣớc ngoài (Điều 8, 47); 

ngƣời nƣớc ngoài học tại cơ sở đào tạo tôn giáo tại Việt Nam (Điều 49). 

Bộ Luật này cũng nhìn nhận các tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi 

thƣơng mại kể từ ngày đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền công 

nhận (Điều 30). 
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2. Tuy nhiên, Bộ Luật này lại có nhiều điều khiến chúng tôi quan ngại. 

Cụ thể về việc các tổ chức tôn giáo tham gia hoạt động trong lĩnh vực 

giáo dục và y tế. Theo Dự thảo 5 ngày 17-8-2016, các tổ chức tôn giáo 

“đƣợc thành lập cơ sở giáo dục theo hệ thống giáo dục quốc dân (Điều 

53), và “đƣợc thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở bảo trợ xã 

hội, nhà xã hội (Điều 54). Nhƣng trong Luật Tín ngƣỡng, Tôn giáo, vấn 

đề này đƣợc gói gọn trong điều 55 với những từ ngữ tổng quát và mơ 

hồ: “Đƣợc tham gia các hoạt động giáo dục, đào tạo, y tế, bảo trợ xã hội 

và từ thiện, nhân đạo, theo quy định của pháp luật có liên quan”.Tham 

gia thế nào ? Tham gia tới mức nào? Tham gia có đồng nghĩa với việc 

thành lập cơ sở không? Nhƣ vậy, nếu so sánh với các bản Dự thảo 4 và 

Dự thảo 5, thì Luật Tín ngƣỡng, Tôn giáo có những bƣớc lùi. 

3. Ngoài ra, Luật Tín ngƣỡng, Tôn giáo tiếp tục củng cố cơ chế xin – 

cho. Bộ luật này không dùng từ “xin phép”, thay vào đó là các từ “đăng 

ký, thông báo, đề nghị”. Việc thay đổi từ ngữ nhƣ trên tạo cảm giác có 

sự cởi mở hơn, nhƣng vì các tổ chức tôn giáo vẫn phải thông báo với 

chính quyền và chính quyền có thể chấp thuận hoặc không chấp thuận, 

nên rốt cuộc vẫn là cơ chế xin – cho. Cơ chế này cho thấy tự do tín 

ngƣỡng tôn giáo không thật sự đƣợc coi là quyền của con ngƣời nhƣng 

chỉ là ân huệ cần phải xin và đƣợc ban phát. Chính cơ chế đó hợp pháp 

hóa sự can thiệp của chính quyền vào sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt 

chẽ mọi hoạt động tôn giáo. 

4. Cùng với những nhận định trên, chúng tôi muốn nêu lên một vài suy 

nghĩ. Ẩn sâu bên trong những bất cập đã trình bày là cách nhìn của 

chính quyền về tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. Chính quyền nhìn các 

tôn giáo thuần túy trên bình diện chính trị, xem các tổ chức tôn giáo 

nhƣ những lực lƣợng đối kháng. 

Do cách nhìn nhƣ thế, trong Luật Tín ngƣỡng, Tôn giáo, có những điệp 

khúc đƣợc lặp đi lặp lại nhiều lần, nhƣ “theo quy định của Pháp luật”, 

“chia rẽ dân tộc, chia rẽ tôn giáo”, hoặc những khái niệm mơ hồ trừu 

tƣợng nhƣ “xâm phạm quốc phòng, an ninh”; “xâm phạm chủ quyền 

quốc gia”; “xâm phạm trật tự an toàn xã hội, môi trƣờng”. Những điệp 
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khúc và những từ ngữ mơ hồ trên rất dễ bị lạm dụng để quy kết trách 

nhiệm và lên án các tổ chức tôn giáo khi chính quyền không hài lòng. 

Cũng vậy, chính quyền tiêu tốn biết bao tiền của và nhân lực để theo 

dõi, dò xét, kiểm soát mọi hoạt động tôn giáo, đồng thời tìm cách sử 

dụng các tổ chức tôn giáo nhƣ công cụ của chế độ. Trong khi đó, những 

hoạt động của các tôn giáo trong lĩnh vực từ thiện, y tế và giáo dục 

không đƣợc đánh giá đúng mức, thậm chí bị ngăn cản. Ngoài ra, tại một 

số cơ sở đào tạo cán bộ và sinh viên, Đạo Công giáo đƣợc trình bày với 

những thành kiến thù nghịch, tạo nên nhận định sai lầm và hình ảnh 

biến dạng về Giáo hội Công giáo nơi thế hệ trẻ. 

Cách nhìn và cách hành xử nhƣ vậy có nguy cơ làm mất bản sắc đích 

thực của các tôn giáo, gây chia rẽ trong nội bộ các tôn giáo cũng nhƣ 

giữa các tín đồ và ngƣời ngoài tôn giáo, vốn là những hành vi bị Luật 

này nghiêm cấm (Điều 5). Thiết nghĩ Quốc hội cần có một tầm nhìn 

tích cực hơn về các tôn giáo và các tổ chức tôn giáo. 

5. Chính quyền kêu gọi các tôn giáo đồng hành với dân tộc, chúng tôi 

hoàn toàn đồng ý, nhƣng thiết tƣởng nên phân biệt rõ dân tộc và chế độ. 

Lịch sử dân tộc Việt Nam nói riêng và lịch sử thế giới nói chung cho 

thấy rằng các chế độ chính trị thay đổi theo thời gian, còn dân tộc  thì 

trƣờng tồn. Do đó phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Chúng tôi 

nghĩ rằng, đồng hành với dân tộc là đồng hành với những con ngƣời cụ 

thể đã và đang làm nên dân tộc này, nhất là những ngƣời cùng khổ và bị 

quên lãng. Đồng hành với dân tộc là đồng hành với những giá trị làm 

nên di sản tinh thần và văn hóa của dân tộc Việt Nam: chống ngoại 

xâm, giữ gìn bờ cõi, chống cƣờng quyền, tƣơng thân tƣơng ái, lá lành 

đùm lá rách… 

Theo ý nghĩa đó, chúng tôi cho rằng các tôn giáo nói chung, Công giáo 

nói riêng, luôn đồng hành với dân tộc, vì các tôn giáo khơi dậy những 

giá trị tinh thần cao quý trong lòng ngƣời, dạy các tín đồ của mình  tôn 

trọng công bằng và lẽ phải, sống từ bi bác ái, tôn trọng mọi ngƣời vì 

chính phẩm giá của họ, và nhƣ thế, góp phần phát huy truyền thống văn 
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hóa tốt đẹp của dân tộc, cộng tác tích cực vào việc xây dựng một xã hội 

công bằng, dân chủ và văn minh. 

Cuối cùng, Thƣ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Quốc hội, viết: 

Một tầm nhìn đúng đắn về tôn giáo sẽ là tiền đề cho sự tôn trọng quyền 

tự do tôn giáo đích thực của ngƣời dân. Hy vọng những góp ý chân 

thành và thẳng thắn của chúng tôi, xuất phát từ trách nhiệm với lịch sử 

và lòng yêu mến quê hƣơng, sẽ đƣợc Quốc hội lắng nghe. Đối với 

những văn bản hƣớng dẫn áp dụng thi hành Luật đang đƣợc soạn thảo, 

chúng tôi mong sẽ có những hƣớng đi mới, tạo điều kiện cho các tôn 

giáo cộng tác tích cực hơn trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 

nƣớc, vì một Việt Nam phồn vinh, dân chủ và hạnh phúc. 

              Làm tại Xuân Lộc, ngày 01 tháng 06 năm 2017 

 

Tổng thƣ ký HĐGMVN                                            Chủ tịch HĐGMVN 

        (Đã ký)                                                                        (Đã ký) 

Phêrô Nguyễn Văn Khảm                                         Giuse Nguyễn Chí 

Linh 

Giám mục GP Mỹ Tho                                             Tổng giám mục TGP 

Huế     
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Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Lên Tiếng hay không lên tiếng 

 

BBT Web HĐGM Việt Nam 

 

Khi xảy ra vụ việc Đồng Chiêm cũng nhƣ các vụ việc Toà Khâm Sứ 

(Hà Nội), Tam Toà (Vinh) hay Loan Lý (Huế), Trang tin điện tử của 

HĐGMVN nhận đƣợc nhiều thƣ góp ý và một thắc mắc thƣờng đƣợc 

nêu lên là: tại sao HĐGM không lên tiếng? Trong bối cảnh trên và trong 

tinh thần hiệp thông của Năm Thánh 2010, thiết tƣởng một vài suy nghĩ 

cần đƣợc chia sẻ để soi sáng cho nhau trong đời sống của Hội Thánh. 

 

Liên quan đến từng vụ việc cụ thể tại từng địa phƣơng, hơn ai hết, vị 

giám mục sở tại vừa là ngƣời có trách nhiệm chăm sóc một phần Dân 

Thiên Chúa tại đây (x. GM số 11) vừa là ngƣời nắm rõ tình hình và bối 

cảnh của vấn đề, chính ngài là ngƣời đƣa ra quyết định cụ thể để giải 

quyết. HĐGM không lên tiếng về từng vụ việc. Nói nhƣ thế không có 

nghĩa là HĐGM không quan tâm gì đến đời sống của Dân Chúa tại địa 

phƣơng, và hoàn toàn im lặng trƣớc những vấn đề liên quan đến đời 

sống của anh chị em tín hữu. HĐGM không lên tiếng về từng vụ việc 

nhƣng HĐGM lên tiếng ở một tầm mức khác, bằng cách đƣa ra những 

định hƣớng mang tính chủ đạo để mỗi địa phƣơng áp dụng định hƣớng 

ấy vào hoàn cảnh cụ thể của mình. Ở đây, chúng tôi muốn quy chiếu 

vào bài “Quan điểm của Hội đồng Giám mục Việt Nam về một số vấn 

đề trong hoàn cảnh hiện nay” để thấy đƣợc những định hƣớng căn bản 

này. 

 

Trƣớc hết, HĐGMVN lên tiếng nhằm mục đích góp phần xây dựng xã 

hội. Khi nhắc đến những vụ tranh chấp liên quan đến đất tôn giáo, 

HĐGM đặt những vụ tranh chấp này trong bối cảnh chung của toàn xã 

hội. Thật vậy, trong những năm gần đây, tranh chấp và khiếu kiện về 

đất đai là chuyện xảy ra hằng ngày trên mọi miền đất nƣớc. Rất nhiều 

vụ tham nhũng liên quan đến đất đai bị phanh phui trên báo chí. Nhƣ 
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thế, đây là vấn nạn chung của toàn xã hội chứ không của riêng giới 

công giáo. Có chăng vì giới công giáo là một tập thể lớn, và nhiều 

phƣơng tiện truyền thông trong cũng nhƣ ngoài nƣớc loan tin về những 

vụ tranh chấp đất đai liên quan đến giới công giáo, nên dễ tạo cảm 

tƣởng chỉ có giới công giáo mới có chuyện tranh chấp đất đai. Hiểu nhƣ 

thế là nhìn nhận vấn đề chƣa đúng với thực tế; hơn nữa có thể tạo ngộ 

nhận rằng đây không phải là vấn đề xã hội mà là vấn đề chính trị, dù 

đƣợc trình bày theo hƣớng bênh vực Nhà Nƣớc hay chống lại Nhà 

Nƣớc Việt Nam. Vì thế, khi HĐGM trình bày bối cảnh chung của xã 

hội hiện nay, các ngài cho thấy việc tranh chấp đất đai là vấn đề xã hội 

chứ không mang màu sắc chính trị, và khi lên tiếng về vấn đề này, các 

ngài muốn góp phần xây dựng xã hội cho tốt đẹp hơn. 

 

Xây dựng xã hội tốt đẹp hơn là cùng nhau xây dựng một xã hội vì con 

ngƣời, một xã hội thực sự lấy dân làm gốc. Để giải quyết những vụ 

khiếu kiện về đất đai, cũng nhƣ bao Chính quyền khác trên toàn thế 

giới, Chính quyền Việt Nam phải dựa vào Luật và những Nghị định về 

đất đai để giải quyết. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rất nhiều ngƣời dân 

bất mãn về cách giải quyết của Chính quyền, đồng thời tình trạng “ăn 

đất” tiếp tục diễn ra dựa trên chính lề luật của Nhà Nƣớc. Chính vì thế, 

câu hỏi căn bản đƣợc đặt ra là: Luật và những nghị định đó đƣợc xây 

dựng trên nền tảng nào? Luật lệ đƣợc đặt ra là để phục vụ con ngƣời và 

đời sống con ngƣời trong xã hội, sao cho ngày càng hài hoà và tốt đẹp 

hơn. Con ngƣời ở đây là mọi ngƣời dân chứ không chỉ là một nhóm hay 

một thiểu số nào đó đƣợc đặc quyền đặc lợi. Muốn xây dựng một xã hội 

vì con ngƣời, muốn ban hành những lề luật nhằm phục vụ con ngƣời, 

thì những lề luật đó phải đƣợc xây dựng trên nền tảng là những quyền 

căn bản của con ngƣời, những quyền căn bản đƣợc cả thế giới nhìn 

nhận và cả Việt Nam cũng nhìn nhận, ít là trên nguyên tắc. Chẳng nhẽ 

một đất nƣớc tự hào mình dân chủ gấp trăm lần các đất nƣớc khác, mà 

ngay cả những quyền căn bản nhất của con ngƣời cũng không đƣợc tôn 

trọng sao? 
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Hiểu nhƣ thế mới thấy đƣợc tại sao HĐGM đƣa ra đề nghị sửa đổi Luật 

về đất đai và yêu cầu việc sửa đổi này cần quan tâm đến quyền sở hữu 

của công dân, là một trong những quyền căn bản của con ngƣời, đƣợc 

khẳng định trong Hiến chƣơng Liên hiệp quốc và đƣợc Việt Nam thừa 

nhận. Khi đƣa ra đề nghị này, HĐGM thành tâm muốn góp phần xây 

dựng một xã hội vì con ngƣời, vì chỉ nhƣ thế mới có thể giải quyết tận 

gốc việc tranh chấp và khiếu kiện đất đai đang nở rộ khắp nơi, đồng 

thời lành mạnh hoá đất nƣớc bằng cách xoá bỏ cơ hội của những ngƣời 

lợi dụng chức quyền để đàn áp ngƣời dân và kiếm tìm tƣ lợi. 

 

Để thực sự xây dựng một xã hội vì con ngƣời, cần phải xây dựng xã hội 

theo định hƣớng phát triển toàn diện. Phát triển con ngƣời toàn diện là 

phát triển cả về thể lý, tri thức lẫn đạo đức và tinh thần. Phát triển xã 

hội toàn diện là phát triển về cả kinh tế lẫn văn hoá và tinh thần. Một 

đất nƣớc tự hào về lịch sử bốn ngàn năm sẽ không dễ dàng phá huỷ 

những di tích có chiều dài lịch sử. Một dân tộc kiêu hãnh về bốn ngàn 

năm văn hiến sẽ không thể dễ dàng xoá bỏ các di tích tôn giáo và cơ sở 

thờ tự, vì lẽ tôn giáo đã góp phần giữ hồn của đất nƣớc. Một xã hội với 

bốn ngàn năm văn hoá sẽ không chấp nhận dung túng cho cách giải 

quyết các vấn đề xã hội bằng sức mạnh của cơ bắp. Một loạt những 

khẳng định nhƣ thế đƣợc đặt ra để muốn nhấn mạnh sự phát triển toàn 

diện. Và cũng khi ấy mới hiểu đƣợc tại sao khi bàn đến việc tranh chấp 

đất đai, HĐGMVN lại nói đến những chuyện văn hoá nhƣ tránh sử 

dụng bạo lực trong lời nói cũng nhƣ trong hành động, việc truyền thông 

phải tôn trọng sự thật và phẩm giá của con ngƣời; đồng thời, cổ võ việc 

đối thoại chân thành  trong sự tƣơng kính lẫn nhau. Bởi lẽ đó là cái làm 

nên nhân cách văn hoá của con ngƣời, làm nên nét văn hoá đáng kính 

của một dân tộc. 

Với những suy nghĩ này, có thể khẳng định HĐGMVN đã lên tiếng và 

sẽ còn lên tiếng, không nhằm giải quyết từng vụ việc ở mỗi địa phƣơng, 

nhƣng đƣa ra những định hƣớng căn bản nhằm góp phần xây dựng xã 

hội, một xã hội vì con ngƣời và một xã hội phát triển toàn diện. 
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Đọc “Lên tiếng hay Không lên tiếng” 

Lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh ofm 

 

Non một tuần sau vụ Đồng Chiêm, nay ta đã có bài “Lên tiếng hay không lên 

tiếng” đề ngày 13-01-2010 của Ban Biên Tập WHĐ trên trang mạng của 

HĐGM/VN. Nhƣ thế là sau non một tuần chờ đợi, sau khi “trang điện tử của 

HĐGM/VNnhận đƣợc nhiều thƣ góp ý và một thắc mắc thƣờng đƣợc nêu lên 

là: tại sao HĐGM không lên tiếng ?” , ta đã có đƣợc câu trả lời. Ngƣời viết 

bài này không có cao vọng làm một bài phân tích tỉ mỉ văn thƣ nói trên, mà 

chỉ xin đƣa ra mấy nhận xét. 

Tiêu chí hiệp thông 

Ông bà ta vẫn nói “máu chảy ruột mềm”. Trƣớc những biến cố đau 

thƣơng đã xảy đến qua các vụ Toà Khâm Sứ, Thái Hà, Tam Toà… và 

nay là Đồng Chiêm, việc đầu tiên mọi ngƣời chờ đợi là sự hiệp thông, 

là lời cầu nguyện. Ở đây, chỉ nói đến riêng chuyện Đồng Chiêm. Tất cả 

các giám mục giáo tỉnh Hà Nội, với một giám mục giáo tỉnh Huế, đã có 

thƣ hiệp thông. Các giám mục khác thì không. Tiêu chí của Năm Thánh 

2010, cũng nhƣ mầu nhiệm hiệp thông trong Hội Thánh, dừng lại nơi 

lằn ranh địa lý. Một câu nói, một lá thƣ, đâu tốn kém gì mà phải để cho 

ngƣời ngƣời thắc mắc. Sao có thể chấp nhận thái độ lạnh lùng cách dễ 

dàng nhƣ thế đƣợc  

Đất địa phƣơng nào, địa phƣơng đó lo 

Dựa theo bài “Lên tiếng hay không lên tiếng”, có vẻ nhƣ nguyên tắc đề 

ra là: chuyện địa phƣơng nào, địa phƣơng đó lo. Tại sao chấp nhận để 

cho Nhà Nƣớc “bẻ đũa từng chiếc” mà không có đƣợc một tiếng nói 

chung, khi tất cả mọi địa phƣơng đều có chung vấn đề đất ? Tại các 

nƣớc khác, các HĐGM có Uỷ Ban Công Lý Hoà Bình để có thể trợ 
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giúp HĐGM, mà ở Việt Nam thì không. Nếu HĐGM chƣa bao giờ đặt 

vấn đề thì đừng đổ lỗi cho Nhà Nƣớc. Còn nếu Nhà Nƣớc không chấp 

nhận thì cũng nên nói cho bàn dân thiên hạ biết để khỏi thắc mắc và 

phiền trách các giám mục. Để biện minh cho sự thinh lặng của các giám 

mục, bản Lên tiếng có nhắc đến bản “Quan điểm…” công bố ngày 

27.9.2008. Nhƣng đâu phải chỉ cần ra một văn bản với vài ba trang giấy 

là giải quyết đƣợc vấn đề. 

Không chỉ là chuyện đất 

Bản “Lên tiếng” cũng nhƣ bản “Quan điểm” đều nhấn mạnh đến đất, 

trong khi ngay từ đầu, ngƣời khởi xƣớng phong trào cầu nguyện để đòi 

đất, là Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt, đã minh định: mục tiêu 

nhắm tới là công lý hoà bình , mục tiêu này đã đƣợc nhắc lại trong các 

buổi cầu nguyện khắp nơi. Vậy thì đất nhà thờ, đất tôn giáo chỉ là khởi 

điểm cho một mục tiêu cao hơn, rộng hơn, vƣợt xa khỏi ranh giới 

những mảnh đất nhà thờ. 

Nét đặc thù của vụ Đồng Chiêm 

Có vẻ nhƣ bản “Lên tiếng” cố tình không đề cập đến nét đặc thù của vụ 

Đồng Chiêm là: Cây Thánh Giá bị đập phá, biểu tƣợng thiêng liêng nhất 

của Ki-tô giáo bị xúc phạm trầm trọng. Đây quả là một chuyện động 

trời, khiến bất cứ Ki-tô hữu nào cũng sững sờ và đau xót, nhƣng lại chỉ 

có các giám mục giáo tỉnh miền bắc với một giám mục giáo tỉnh miền 

trung lên tiếng. Còn tất cả các vị khác thì hoàn toàn lặng thinh. Đây mới 

là điều gây thắc mắc và bất bình cho mọi Kitô hữu. Khi đánh vào Thánh 

Giá Đồng Chiêm, chính quyền cộng sản Việt Nam đã muốn làm một 

phép thử nhằm đo sức mạnh của khối Công Giáo Việt Nam. Và nay 

thấy thái độ của các giám mục trong vụ việc này, chính quyền có thể kết 

luận rằng nếu không hẳn là một con cọp giấy, thì Công Giáo Việt Nam 

cũng chỉ là một con cọp con chƣa đến tuổi mọc răng. 

Đất là của toàn dân, tôn giáo cần thì phải xin 



481 | K H Ả I  T R I Ề U  

 

 

Những thửa đất tranh chấp, đất tƣ nhân hay đất tôn giáo, thƣờng là đất 

sở hữu cách hợp pháp trƣớc khi có cộng sản tại Việt Nam. Dƣới chế độ 

cộng sản, trên nguyên tắc, theo Hiến pháp, đất đai thuộc về toàn dân, cá 

nhân cũng nhƣ bất cứ một tổ chức nào, chẳng hạn tôn giáo, có nhu cầu 

thì phải xin. Nhƣng đã nói chuyện “đi xin” thì đƣợc hay không tuỳ ở 

ngƣời cho, và đây là mấu chốt của vấn đề. Nhƣng làm sao tìm đƣợc một 

giải pháp căn cơ cho vấn đề ? Vào năm 2002, tiếp theo sau Hội nghị 

thƣờng niên, HĐGM/VN đã đƣa ra một Thƣ ngỏ gửi các cơ quan lập 

pháp của Nhà Nƣớc Việt Nam trong đó các giám mục phản bác cơ chế 

xin-cho của chế độ cộng sản hiện nay. 

Đứa con vô thừa nhận 

Lẽ ra văn kiện này phải là niềm vinh dự cho Giáo Hội Việt Nam, vì là 

một đóng góp có ý nghĩa cho Dân tộc, nhƣ chìa khoá để giải quyết tận 

gốc bao nhiêu vấn đề xã hội. Nhƣng đây lại không phải là giải pháp 

đƣợc Nhà Nƣớc độc tài chấp nhận. Và chắc cũng vì thế mà trong những 

năm gần đây, hầu hết các giám mục không buồn nhắc đến văn kiện này 

nữa. Có vào trang mạng của HĐGM/VN để tìm cũng không thấy. Và 

thế là Thƣ ngỏ2002 một thời nổi đình nổi đám, nay thành ”đứa con vô 

thừa nhận”. 

 

Giải pháp cho mọi vấn đề 

 

Đến đây ta dễ dàng nhận ra giải pháp cho mọi vấn đề. Tự do tôn giáo 

không thể là một cái gì riêng lẻ. Phải có tự do cho hết mọi ngƣời thì 

mới có tự do tôn giáo. Khi linh mục Nguyễn Văn Lý nói: “Tự do hay là 

chết” , thì nhiều ngƣời trề môi bảo ngài làm chính trị. Nhƣng nay nhìn 

lại, đã đến lúc ta phải khiêm tốn nhận rằng Nguyễn Văn Lý là ngƣời đã 

tìm đƣợc chìa khoá cho mọi vấn đề cốt lõi liên quan đến sự sống còn 

của Dân Tộc Việt Nam hôm nay. Ngƣời viết bài này không hề muốn 

“làm chính trị”, mà chỉ ghi lại suy nghĩ của mình từ những vấn đề thời 

sự. 
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Kết luận 

 

“Chia để trị” hay “bẻ đũa từng chiếc” là sách lƣợc của mọi chế độ độc 

tài. Khi chủ trƣơng “chuyện địa phƣơng nào, địa phƣơng đó lo”, 

HĐGM/VN đã sa vào bẫy. Và trong hoàn cảnh đó mà mong đối thoại, 

là tự ru ngủ mình. Làm sao đối thoại khi ở vào thế yếu, khi bị coi 

thƣờng, thay vì đƣợc kính nể ! Nếu nhìn rộng ra hơn, ta phải công nhận 

rằng: mọi vấn đề liên quan đến tôn giáo chỉ có thể có đƣợc một giải 

pháp căn cơ, nếu các tôn giáo biết cùng nhau ngồi lại. Cuối cùng thì 

những ngƣời có tôn giáo cũng sẽ chỉ thành công, nếu có sự hỗ trợ từ 

phía nhân dân, nghĩa là nếu các tôn giáo có đƣợc tiếng nói chung với cả 

cộng đồng dân tộc. Từ đó chúng ta khám phá ra rằng: phƣơng châm 

“Đồng hành với Dân Tộc” hay “Sống Phúc Âm giữa lòng Dân Tộc”, 

đích thực là chiếc đũa thần cho mọi giải pháp. Với điều kiện: đó không 

chỉ là một nguyên tắc trừu tƣợng, một chủ trƣơng trên giấy, nhƣng đích 

thực là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của ngƣời Công Giáo Việt 

Nam. Bao lâu vì chăm chú “lo chuyện đạo” mà chúng ta lạnh lùng với 

các tôn giáo bạn, xa rời quần chúng nhất là đại đa số dân nghèo, hững 

hờ với vận mạng Dân Tộc, thì Đồng Chiêm chƣa phải là điểm dừng. 
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Cuộc Phỏng Vấn Đức TGMNgô Quang Kiệt  

Về Diễn Biến Tại Tòa Khâm Sứ 

VietCatholic News (Thƣ́ Sáu 19/09/2008 11:55) 

 
Trƣớc khi vào bài: Dƣới đây là bài phỏng vấn của Lm Trần Công Nghị với 

đức TGM Ngô Quang Kiệt, giữa lúc tại Tòa Khâm Sứ, Hà Nội, đang diễn ra 

cảnh chính quyền Cộng sản cho ngƣời đến phá hủy khu vực này. Chúng tôi xin 

giữ lại tính thời sự của bài phỏng vấn. 

 
 

LOS ANGELES - Tối ngày hôm 18/9/2008 qua lúc 10:30PM (giờ Los 

Angeles) tức là 1:30 trƣa ngày 19/9/2008 (giờ Hà Nội), đang lúc diễn ra 

thảm cảnh công an, quân đội, cảnh sát đã phá đổ hàng rào trƣớc Tòa 

Khâm Sứ Hà Nội và đƣa xe ủi vào trong khu vực này. LM Trần Công 

Nghị đã gọi về Hà Nội để thăm hỏi và phỏng vấn Đức TGM Giuse Ngô 

Quang Kiệt vè hiện tình. Sau đây là bài phỏng vấn: 
 

LM Nghị: Kính thƣa các vị thính giả và độc giả của chƣơng trình 

VietCatholic, tôi là linh mục Trần Công Nghị và giờ đây tôi đang trực 

tiếp gọi điện thoại về để nói chuyện với đức Tổng Giám mục Tổng giáo 

phận Hà Nội. Ngày hôm nay, vào ban sáng thì cảnh sát rất là đông 

cũng nhƣ là công an đã kéo đến Tòa Khâm Sứ và đã đánh đổ cổng vào 

và đã đƣa xe tới để mà định san bằng tòa Khâm Sứ. Trƣớc những hành 

vi nhƣ vậy thì chủng sinh đã cầu nguyện ngoài cổng.  

 

Vậy xin thƣa đức Tổng tình hình hiện nay nhƣ thế nào, đức Tổng có thể 

tả cho chúng con biết về cảnh tƣợng bây giờ nhƣ thế nào, thƣa đức 

Tổng? 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Thƣa cha, bây giờ bên trong Tòa Khâm Sứ 

thì các xe ủi đang làm việc. Trƣớc hết các xe ủi đã làm đổ hết tƣờng 
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rào, tƣờng sắt ở phía đằng trƣớc Tòa Khâm Sứ và bây giờ đang ủi trong 

sân và đƣa đất vào trong đó. Đằng trƣớc sân Tòa Khâm Sứ cũng nhƣ 

bên trong thì dày đặc công an, đã làm hàng rào, dây kẽm gai để phong 

tỏa từ đầu đƣờng lối vào tòa giám mục, cũng nhƣ là phong tỏa Dòng 

Mến Thánh Giá. Trong công an thì có lực lƣơng phản ứng nhanh, cảnh 

sát 113, công an mặc sắc phục và công an mặc thƣờng phục, cùng với 

các máy quay phim, chụp ảnh và có cả chó nghiệp vụ nữa. Họ túc trực ở 

đó và lúc nào cũng khẩn trƣơng để ngăn chặn không cho giáo dân đi 

qua lại và kể cả các nữ tu ở bên tòa Giám mục muốn về nhà cũng không 

về đƣợc vì đã bị phong tỏa kín hết rồi. 

 

Trong khi đó thì phía bên ngoài những khu vực phong tỏa và ngay trong 

sân tòa Tổng Giám mục thì giáo dân đang càng ngày càng tập trung đến 

đông, các nữ tu cũng nhƣ các chủng sinh đang thay phiên nhau đọc kinh 

cầu nguyện trong sự canh chừng của các công an. 

 

Ngoài ra cũng có phóng viên các báo nƣớc ngoài đã làm sao biết đƣợc 

đã đến quay phim và chụp hình. Có những phóng viên đến tác nghiệp 

thì bị đuổi vào trong sân tòa Giám mục, nhƣng đƣợc dân chúng bảo vệ 

nên thoát đƣợc, tuy nhiên cũng có phóng viên nƣớc ngoài bị lấy máy 

ảnh hay là bị hành hung. Đó là một vài nét tả lại cảnh hiện nay đang 

diễn ra trƣớc mắt chúng tôi. 

 

Vâng, cám ơn đức Tổng. Kính thƣa đức Tổng, chúng con đƣợc biết tin 

rằng sau khi biết đƣợc tin họ đến phá cổng Tòa Khâm Sứ và đã tràn 

vào đó thì có rất nhiều các linh mục, tuy dù hàng rào đã bị chắn ở 

trƣớc đƣờng phố Nhà Chung để vào Tòa Khâm Sứ, nhƣ vậy thì chúng 

con cũng nghe biết rằng có rất nhiều ngƣời nhƣ đức Tổng cũng vừa nói, 

các linh mục cũng nhƣ giáo dân đã tụ tập về, bằng cách nào mà họ có 

thể vào đấy đƣợc, thƣa đức Tổng? 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Họ đi lối nhà thờ, rất may là nhà thờ chính 

tòa vẫn phải mở cửa để cho giáo dân vào đi lễ, cho nên những ngƣời 
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giáo dân cũng nhƣ các linh mục lấy lý do vào đi lễ, thì từ phía nhà thờ 

chính tòa có thể đi sang tòa Tổng Giám mục đƣợc. 

 

Trƣớc đây thì chính đức Tổng cũng nhƣ là Tòa thánh thì cũng đã đồng ý 

cái giải pháp là sẽ đối thoại để chính quyền đồng ý trả lại Tòa Khâm Sứ 

trong tinh thần hòa giải và tinh thần đối thoại. Nhƣng mà trƣớc hành 

động này thì sáng hôm nay báo Hà Nội Mới đã đƣa một tin rằng“sẽ 

biến đổi khu vực Tòa Khâm Sứ thành một công viên”. Thế thì nhƣ vậy 

tức là họ đã đi đến một kết luận là không đối thoại nữa. Và nhƣ vậy họ 

chận đƣờng, và tự ý họ làm và không cần ý kiến của tòa Giám mục cũng 

nhƣ là của đức Tổng nữa, thì trƣớc sự kiện này thì đức Tổng Giám mục 

cho chúng con biết nhận định nhƣ thế nào? 

 

Về sự việc này, chúng tôi rất lấy làm buồn bởi vì theo văn thƣ của đúc 

hồng y Quốc Vụ Khanh hồi đầu năm nay nói rằng sẽ phải đi vào việc đối 

thoại và ở đây tất cả mọi ngƣời từ giáo sĩ đeến giáo dân đã tuân theo 

lệnh của Tòa thánh đi vào cuộc đối thoại, nhƣng mà chúng ta thấy đấy 

cuộc đối thoại đó không phải chỉ có của Giám mục, còn có giáo dân, 

giáo sĩ và cả Hội đồng Giám mục nữa. Thế nhƣng mà cuộc đối thoại 

đang tiến hành nhƣng Nhà nƣớc lại có quyết định đơn phƣơng nhƣ thế, 

nên chúng tôi thấy rằng nhà nƣớc đã tự ý phá vỡ cuộc đối thoại này, 

không tôn trọng ý kiến của Hội đồng Giám mục cũng nhƣ là của Tòa 

thánh, và nhất là của giáo dân Hà Nội. Đó là điều rất là đáng buồn. 

 

Trƣớc khi họ đến phá cổng để vào Tòa Khâm Sứ bằng một quyết định là 

“lập một công viên” nhƣ báo Hà Nội Mới đã nói. Vậy đức Tổng Giám 

mục không đƣợc tham khảo ý kiến trong tuần này? Không bao giờ đƣợc 

ai tham khảo về công việc họ làm nhƣ thế này? 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt:Vâng, chúng tôi không hề đƣợc tham khảo, 

chiều hôm qua vào lúc 3 giờ chiều thì chúng tôi mới nhận đƣợc cái văn 

thƣ của quận Hoàn Kiếm mời đến để nghe “công bố về dự án quy hoạch 

đất 42 Nhà Chung thành công viên cây xanh” thì chúng tôi đã không đến 
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họp. Nghe nói cuộc họp đó có khoảng 10 ngƣời, họ đã tự động công bố 

thế rồi sáng nay họ quyết định làm ngay thành ra không có một ý kiến 

nào cuaq3 tòa Giám mục. 

 

Báo, đài truyền hình Hà Nội sáng nay cũng đƣa tin là “đã có đại diện 

của tòa Giám mục đến tham dự và đã đồng ý” thì điều đó là hoàn toàn 

sai sự thật. 

 

Thƣa đức Tổng, trƣớc hành động đơn phƣơng của chính quyền đã cắt 

bỏ sự đối thoại, sự hợp tác của Tòa thánh cũng nhƣ của tòa Giám mục 

Hà Nội, cũng nhƣ Hội đồng Giám mục Việt Nam. Trƣớc sự kiện này thì 

thƣa đức Tổng phân tích cho chúng con biết về khía cạnh pháp luật để 

dự án quy hoạch và về quyền sở hữu của Tòa Khâm Sứ nhƣ thế nào, 

thƣa đức Tổng? 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Có thể nói là chính nhà nƣớc đã làm sai luật 

pháp. Trƣớc hết theo những quy định chung và hƣớng dẫn chung của 

nhà nƣớc về vấn đề quy hoạch một khu dân cƣ hay một công trình công 

cộng. Theo quy định này, trƣớc hết thì quy hoạch đó phải đƣợc niêm yết 

cho toàn dân xem và góp ý kiến rất nhiều tháng trƣớc khi đƣợc thi hành 

và để xem nếu có sự đồng thuận của tất cả mọi ngƣời dân trong khu xóm 

đó thì mới có thể thi hành đƣợc. Còn nếu ngƣời dân trong khu xóm, khu 

vực đó ngƣời ta không đồng ý thì phải thuyết minh, còn nếu không 

thuyết minh đƣợc thì phải bỏ dự án đó, và cái này chúng ta thấy xảy ra ở 

nhiều nơi. 

 

Thế rồi nếu có muốn quy hoạch thành hình thì phải bồi thƣờng đất đai 

của những ngƣời chủ trên đó. 

 

Thế thì chính nhà nƣớc đã vi phạm những quy luật mà nhà nƣớc đã đƣa 

ra là không có niêm yết cái dự án quy hoạch trƣớc và chúng tôi không hề 

biết cái dự án đó nhƣ thế nào, chỉ có chiều hôm qua mới thấy xuất hiện 

một cái bảng nhỏ nhỏ, sau khi họp ngƣời ta mới treo cái bảng nhỏ nhỏ 
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trƣớc Tòa Khâm Sứ và nói đây là dự án quy hoạch niêm yết cho dân 

chúng xem thì chỉ đƣợc vài tiếng đồng hồ, đó là khía cạnh thứ nhất. 

 

Khía cạnh thứ hai, đó là quyền sở hữu, việc quy hoạch khuôn viên cây 

xanh ở trên đất số 42 Nhà Chung gọi là đất của Tòa Khâm Sứ thì nó 

cũng hoàn toàn là sai vì nó không tôn trọng quyền sở hữu hiện tại đó là 

thuộc về Tòa Giám mục Hà Nội. Quyền sở hữu này chúng ta biết rằng 

nó phải đƣợc chứng minh bằng giấy tờ hợp pháp chứ không phải cứ ai 

mạnh chiếm là đƣợc, tòa Giám mục có đầy đủ văn bản, có chứng khoán 

điền thổ những năm từ thời Pháp thuộc. Còn phía nhà nƣớc thì không 

biết ai quản lý đất này thì không biết, nhƣng không có một cái văn bản 

nào cả. 

 

Thế nên tôi xin nhắc lại lịch sử đó là Đức Khâm Sứ Dooley đã ở đó đến 

năm 1959 thì ngài bị trục xuất, rồi thì đến năm 1960 cha thƣ ký của ngài 

cũng bị trục xuất nhƣng mà ông tài xế và một vài ngƣời làm công cho 

Tòa Khâm Sứ vẫn ở trong tòa nhà đó. Cho đến nhiều năm sau thì có 

nhân viên nhà nƣớc đến đuổi hai ngƣời này ra và cũng không có theo 

một chính sách và cũng không có một cái văn bản nào cả. 

 

Tuy nhiên hai nhà vẫn thông nhau, rồi đến một ngày kia nhà nƣớc mời 

tất cả: Đức cha Căn, rồi các cha trong Tòa Giám mục và các nhân viên 

đi họp hết. Và khi họp trở về thì thấy bức tƣờng đã đƣợc xây lên rồi. 

Cho nên có thể nói bức tƣờng đó cũng đƣợc xây một cách lén lút không 

có minh bạch. 

 

Thế rồi cũng không có một cái văn bản nào hiến tặng, cũng không có 

văn bản nào tịch thu, thế cho nên có thể nói Tòa Khâm sứ đó vẫn thuộc 

về quyền sở hữu của Tòa Giám mục. 

 

Trong một nƣớc văn minh thì chúng ta phải tuân theo luật pháp. Quyền 

sở hữu phải có giấy tờ hợp pháp, còn nếu căn cứ vào luật mạnh  đƣợc 

yếu thua thì có lẽ điều đó không đƣợc văn minh lắm. 
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Dạ vâng, kính thƣa đức Tổng, nhƣ vậy nhƣ đức Tổng đã nhấn mạnh hai 

lần là tính cách thi hành của chính quyền Việt Nam đối với Tòa Khâm 

sứ thì có vẻ lén lút và không đƣợc công đạo, đồng thời có tính cách trấn 

áp, đang khi đó thì chính phủ luôn nói rằng phải thi hành luật lệ cho 

nghiêm chỉnh. Vậy thì trƣớc sự kiện nhƣ thế này thì đức Tổng cho chúng 

con một lời nhận định về chính nghĩa công lý và đạo lý nhƣ thế nào, 

thƣa đức Tổng? 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Cái chính thể nó phải có chính nghĩa của 

nó, mà cái chính nghĩa đó tôi có thể nói là nó đƣợc đặt trƣớc hết là trên 

sự công lý. Chính nghĩa phải có công lý, công lý trƣớc hết là sự công 

bằng, sự công bằng đơn sơ nhất là của ai trả lại cho ngƣời ấy và nhất là 

về mặt nhân quyền, về mặt pháp luật tự nhiên thì phải công nhận mọi 

công dân đều có đƣợc quyền bình đẳng trƣớc pháp luật, để đƣợc nhƣ thế 

nhà nƣớc phải có một sự công tâm, nhìn cái lợi ích chung của toàn thể 

chứ không có đƣợc nhìn lợi ích riêng của một cá nhân nào hay một cái 

tập thể nào một cách riêng biệt. 

 

Thế thì trong việc Tòa Khâm sứ này chúng ta đã thấy là vừa không công 

bằng vừa không có công tâm. 

 

Chúng ta thấy Giáo hội, riêng Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội 

đã mất rất là nhiều cơ sở. Thế nhƣng những cơ sở mà Nhà nƣớc dùng 

vào lợi ích chung nhƣ là trƣờng học, nhƣ là bệnh viện thì chúng tôi 

không bao giờ nói đến. Và ngay cả đến Tòa Khâm sứ mấy mƣơi năm 

nhà nƣớc lấy, chúng tôi cũng không nói đến. Nhà nƣớc bỏ không, không 

làm gì chúng tôi cũng không nói đến. 

 

Tuy nhiên vào năm 2000 khi nó đã có dấu hiệu của những cái tham 

nhũng, nó có những dấu hiệu là ngƣời ta biến thành đất tƣ, buôn bán nhƣ 

là mở vũ trƣờng kinh doanh, mở quán phở, nhà băng, thì lúc bấy giờ 

Đức Hồng y Tụng cùng các linh mục Hà Nội mới bắt đầu lên tiếng đòi 
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lại. Thế nhƣng mà Nhà nƣớc thì lại bênh vực những ngƣời đó, những 

ngƣời đó chắc chắn buôn bán đất đai tiền bạc rơi vào túi tƣ nhân chứ 

không vào công quỹ của nhà nƣớc. Nhƣng mà nhà nƣớc lại bênh vực cái 

nhóm ngƣời đó mà chèn ép phía Giáo hội, cho nên nó không có sự công 

bằng, thiếu sự công tâm. 

 

Ý kiến thứ hai nói về việc chính nghĩa của một chính thể là phải có đạo 

lý, đạo lý này trƣớc hết là phải dựa trên những sự thật. 

 

Thế thì trong các vấn đề về đất đai thì chúng ta thấy có nhiều cái nó 

không đƣợc sự thật, trƣớc hết là có những văn bản giả nói rằng nhƣ ở 

Thái Hà nói rằng cha già Bích đã hiến nhƣng mà lại có tới 3,4 văn bản 

khác nhau thì không biết là thế nào. Thế rồi trong tòa Tổng Giám mục 

thì ngƣời ta cũng nói rằng Đức cha Cƣơng đã hiến nhƣng mà Đức cha 

Cƣơng không bao giờ hiến cả, thế là trong những ngày vừa qua có 

những tin tức giả mà chúng ta đã thấy rồi đó, những lời hứa giả. 

 

Thế thì cái sự nó không thành thực, nó giả dối thì tự nó, nó đã thiếu 

chính nghĩa rồi. Ta không tin vào mình, không tin vào chính nghĩa của 

mình thì cho nên có thể nói về công lý, về đạo lý thì nếu nó không có, 

thì nó không thể có chính nghĩa đƣợc. 

 

Vâng, nhân tiện đức Tổng Giám mục nói về chính nghĩa, với vấn đề đạo 

lý thì cũng cái chuyện xảy ra mới đêm hôm qua, có chàng thanh niên 

đến chỗ bàn thờ của Thái Hà đổ nhớt, mắm tôm rồi đồng thời cũng đƣa 

giấy vệ sinh sang đổ ở đó mà đang khi đó thì công an cảnh sát không có 

làm gì, ngồi đánh cờ nhƣ vậy thì trƣớc vấn đề xúc phạm đến sự thánh 

thiêng của sự thờ phƣợng công giáo nhƣ vậy thì đức Tổng Giám mục 

nhận định nhƣ thế nào? 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Đó thì chúng ta thấy đó, lại một bằng chứng 

nữa cho thấy công lý, công bằng không có và một số ngƣời xúc phạm 

đến ngƣời khác thì đƣợc bênh vực trong khi những ngƣời khác thì bị răn 
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đe rồi thì bị bắt bớ, vân vân…chúng ta thấy công lý, đạo lý nó thật sự 

chƣa có. 

 

Chính quyền Việt Nam luôn luôn rêu rao rằng một Xã hội chủ nghĩa tức 

là vì dân do dân và chính quyền chỉ là đầy tớ của dân. Vậy thì trƣớc 

những hiện tƣợng nhƣ thế này thì đức Tổng Giám mục nhận định thế 

nào về chính trị, về thiên thời, địa lợi và nhân hòa đang khi mà chính 

quyền Việt Nam đang bị đối diện với rất nhiều vấn đề mà lại gây một sự 

thù hằn căm tức nhƣ thế này đối với tập thể ngƣời Công giáo - phá đi 

hình ảnh cũng nhƣ biểu tƣợng hợp nhất của ngƣời Công giáo Việt Nam 

đối với Vatican – thì Đức Tổng nhận định nhƣ thế nào? 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Chúng ta vẫn nghe ngƣời xƣa nói là: “một 

nền chính trị thành công đó là nền chính trị có thiên thời địa lợi và nhân 

hòa”.Tất nhiên xƣa thì ngƣời ta tin vào cái mệnh Trời nhƣng mà ngày 

nay chúng ta có thể nói thiên thời đó là những hoàn cảnh chung quanh, 

hoàn cảnh xã hội cũng nhƣ hoàn cảnh quốc tế. Thì có thể nói về phƣơng 

diện quốc tế, hiện nay Việt Nam cũng không ở trong thiên thời lắm. 

Chúng ta thấy chúng ta đang bị một nƣớc đàn anh bên cạnh là ông Trung 

Quốc đang chèn ép rất là mạnh. Thế rồi kinh tế trong nƣớc cũng đang bị 

suy thoái, hiện nay có nhiều hãng đầu tƣ của nƣớc ngoài đang xem xét 

lại việc đầu tƣ vào Việt Nam. Chúng ta thấy nhƣ vậy thì cái thiên thời 

cũng khống có lắm. Trong khi đó cái nhân hòa cũng rất là kém bởi vì 

nhìn qua vụ Tòa Khâm sứ và đất ở Thái Hà. Chúng ta thiếu cái nhân hòa 

đó thì làm sao mà lòng ngƣời đƣợc hài hòa, lòng dân nó đƣợc thuận 

thảo? mọi ngƣời đồng tâm nhất trí với nhau? 

 

Nếu có cái gì chƣa nhất trí thì có thể đối thoại, có sức thuyết phục để tạo 

nên cái sự đồng cảm đƣợc. Chúng ta thấy điển hình qua cái vụ Tòa 

Khâm sứ này thôi, chính Hội đồng Giám mục đã nhiều lần làm đơn và 

nói rằng chúng tôi chƣa có sẵn sàng nhận đất khác, chúng tôi vẫn chỉ 

muốn nhận cái đất ở Tòa Khâm sứ này thôi, giáo dân Hà Nội thì lại càng 

tha thiết gắn bó với mảnh đất này nữa. Ngoài ra chúng ta nhìn rộng ra 
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hơn nữa, hiện nay không biết là: Ở trong đất nƣớc có hàng bao nhiêu 

ngàn ngƣời đang bị oan ức khiếu kiện mà chẳng đƣợc cứu xét gì cả. 

 

Thế cho nên chúng ta thấy về cái nhân tâm nhân hòa rất là thiếu và theo 

ý tôi. 

 

Một miếng đất nó chả đáng giá gì đâu, mất một miếng đất không có 

quan trọng bởi vì mất miếng đất này mình có thể mua đƣợc miếng đất 

khác hay tìm đƣợc miếng đất khác nhƣng mất niềm tin rồi thì sẽ không 

bao giờ lấy lại đƣợc. 

 

Và cái niềm tin thì không có tiền nào có thể mua đƣợc cái niềm tin đó, 

cho nên nếu thiên thời đã không có thuận lợi và không để ý đến nhân 

tâm, nhân hòa nữa thì chúng tôi thấy cũng là một cái thiệt thòi lớn cho 

đất nƣớc. 

 

Kính thƣa đức Tổng, theo những thƣ từ mà chúng con nhận đƣợc từ luc 

7 giờ sáng cho đến bây giờ là 1 giờ trƣa, thì rất nhiều ngƣời viết thƣ và 

email về cho chúng con nói rằng họ rất là phẫn uất trƣớc hình ảnh mà 

chính quyền Việt Nam đã phá Tòa Khâm sứ, đến một hình ảnh mà làm 

cho rất nhiều ngƣời đau thƣơng và tất cả các nơi thì đều muốn hiệp nhất 

với lại Tổng Giáo phận Hà Nội để mà bênh vực cho cái công lý đó. 

Trƣớc tình trạng nhƣ vậy, thƣa đức Tổng Giám mục, thì Đức cha Chủ 

tịch Hội đồng Giám mục chắc chắn kỳ này sẽ phải lên tiếng; bởi vì đây 

không những chỉ động đến vấn đề của Tòa Giám mục ở Hà Nội nhƣng 

mà còn động đến Hội đồng Giám mục Việt Nam và nhất là Đức cha Chủ 

tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng có liên lạc với Tòa Thánh và 

chính ngài cũng đã từng liên lạc với Chính quyền Việt Nam để mà giải 

quyết vụ này. Vậy thì trƣớc cao trào mà ngƣời Công giáo khắp nơi cảm 

thấy bị khống chế, nhƣ vậy và họ cảm thấy phẫn uất trƣớc những sự kiện 

nhƣ thế này, thì đức Tổng nhận định nhƣ thế nào, thƣa đức Tổng? 
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Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Xin cám ơn cha và tôi tin chắc rằng Đức 

cha Chủ tịch cũng nhƣ là Hội đồng Giám mục cũng đều đồng với quan 

điểm của tất cả các giáo dân Hà Nội cũng nhƣ tất cả các Đức cha ở miền 

Bắc này đều hiệp thông là chúng ta phải làm sao lên tiếng cho công lý. 

 

Đó chính là một cái bổn phận không phải là bổ phận riêng tƣ mà đó là 

bổn phận của Tin Mừng, bổn phận của cái lý thuyết, về giáo lý về xã hội 

của Giáo hội thì phải bênh vực lên tiếng vì công lý. 

 

Thế thì một miếng đất nó cũng là một vấn đề nhỏ thôi nhƣng mà vấn đề 

công lý đó là một vấn đề lớn lao và nó phải nhƣ là Đức Thánh Cha 

Phaolô Vi nói đó: “Phải có công lý thì mới cóhòa bình đƣợc, nếu không 

có công lý thì không thể có hòa bình đƣợc”. Thế cho nên muốn có hòa 

bình, có nhân tâm nhân hòa phải tạo sự phát triển lâu dài thì cần phải có 

công lý và đó chính là điều mà mọi ngƣời trong Giáo hội đều có nhiệm 

vụ là phải bảo vệ. 

 

Thế cho nên qua VietCatholic cũng xin nhắn quý cha, quý tu sĩ nam nữ 

và tất cả anh chị em trên khắp thế giới, chúng ta hãy tích cực làm chứng 

cho công lý, bênh vực bảo vệ công lý và chúng ta hãy hiệp thông và nhất 

là cầu nguyện thật tha thiết, chắc chắn với lời cầu nguyện tha thiết của 

chúng ta thì Chúa sẽ ban sức mạnh và đồng thời Chúa sẽ ban cho chúng 

ta đƣợc điều mà chúng ta mong ƣớc, đó là một nền công lý thật sự. 

 

Vâng, khi đức Tổng nói về đức tin của ngƣời Công giáo thì sáng hôm 

nay khi mà hàng rào công an cả từng trăm ngƣời canh giữ nhƣ vậy cũng 

có một bà cụ già đã đƣợc lọt vào trong, và bà đã quỳ cầu nguyện suốt từ 

sáng cho đến 9 giờ rƣỡi, bà cầu nguyện một cách âm thầm, Cuối cùng 

thì 9 giờ rƣỡi công an cũng đã lôi bà đi. Thì đó là cái hình ảnh đức tin 

rất là trung kiên. Và cũng nhƣ các thầy, các linh mục ra cầu nguyện hát 

kinh rất là ôn hòa, đang khi đó thì cảnh sát đƣa chó đến và vũ trang rất 

là mạnh mẽ nhƣ vậy thì khi đức Tổng Giám mục đứng ở trên cửa sổ của 

của Tòa Giám mục nhìn xuống một bà cụ già rất là yếu ớt nhƣ vậy mà 
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cái đức tin sắt son đến với Đức Mẹ không sợ bạo quyền, không sợ gì cả - 

thì thƣa đức Tổng, đức Tổng cảm nhận nhƣ thế nào hình ảnh một con 

ngƣời yếu thế, một con ngƣời không có tiếng nói, một con ngƣời mà 

không có một cái gì tự có thể bênh hộ mình đƣợc; thì đó cũng nhìn xa ra 

một Giáo hội Việt Nam bây giờ cũng chỉ có công lý và niềm tin thôi, thế 

thì lấy cái gì để làm bênh đỡ trƣớc cao trào mà chính quyền cộng sản 

đang đàn áp nhƣ thế này, thƣa đức Tổng? 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Thế trƣớc hết đó là một cái niềm tin và 

chúng ta thấy mọi ngƣời trên thế giới cũng ed9e6u2 phải công nhận là 

Việt Nam tuy là nghèo khổ, tuy đơn sơ, dù những cụ già ít học nhƣng 

đức tin rất là vững mạnh, chính đức tin là điểm tựa vững chắc làm cho 

chúng ta không sợ hãi gì cả, thế thì chúng ta thấy biết bao nhiêu ngƣời bị 

bắt, bao nhiêu ngƣời bị hành hạ đánh đập nhƣng không có ai sợ một chút 

nào hết.  

 

Thật sự là ở đây chúng tôi đã hết sức là kềm chế để cho giáo dân ngƣời 

ta bình tĩnh chứ còn ngƣời ta không sợ hãi gì hết, rất là tin tƣởng. Cái 

đức tin rất là mạnh mẽ, cái đó là điều đáng cảm phục và làm cho mọi 

ngƣời phải noi theo. 

 

Điểm thứ hai là cái điều tuy là ngƣời ta cầu nguyện một mình thế nhƣng 

mà ngƣời ta biết rằng ngƣời ta không có một mình, có Chúa và có anh 

chị em luôn luôn ở bên vạnh. Tất cả mọi ngƣời, trong nƣớc, ngoài nƣớc 

đều hiệp thông. Cho nên không có ai sợ hãi gì cả, đó, đó chính là cái lý 

do làm cho ngƣời ta rất là vững mạnh. 

 

Vâng, sáng nay cũng có một vài nhà báo (chúng con có video), ngƣời 

nhà báo ngoại quốc đã bị bắt, tức là họ đang muốn dẹp yên tiếng nói 

công chính của những ngƣời đang tranh đấu, đang cầu nguyện cho công 

lý và hòa bình, nhất là khi cái biểu tƣợng của ngƣời Công giáo, Tòa 

Khâm sứ, cái nơi để mà nối kết tình hiệp thông giữa Giáo hội Công giáo 

Việt Nam với Giáo hội hoàn vũ, nhất là Tòa thánh Vatican, thì khi mà 



494 | V I Ệ T  N A M  C Ô N G  G I Á O  .  .  .  

 

 

ngƣời Cộng sản định đè bẹp, định phá vỡ cái đó cũng là một cái làm cho 

mọi ngƣời Công giáo Việt Nam hiểu rằng đây là họ muốn trấn áp, muốn 

đè bẹp Công giáo. Thì cái tâm tình đó, đức Tổng có nghĩ rằng trong 

tƣơng lai sẽ có những biến cố mới xảy ra khi mà ngƣời Công giáo không 

kiềm chế đƣợc nữa thì lúc bấy giờ, sự gì sẽ xảy ra? 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Thì cái hình ảnh mà đàn áp ngƣời khác tức 

là báo giới là một hình ảnh rất tồi tệ thật sự đó là một cái điều sỉ nhục. 

Một cái điều xấu hổ khi mà ngƣời ta không có tôn trọng tự do ngôn luận, 

lại dùng những biện pháp  nó bạo lực nhƣ thế thì thật sự nó không xứng 

đáng với lại một  cái đất nƣớc văn minh. 

 

Chúng tôi cũng mong muốn làm sao mọi ngƣời biết đối xử với nhau 

theo đúng cái lịch sự, cái văn minh, cái tôn trọng, tất cả những cái quyền 

tự do mà đất nƣớc đã cam kết trong bản hiến chƣơng Liên Hiệp Quốc. 

 

Vâng, chúng con xin cảm ơn đức Tổng rất nhiều đã dành cho chúng con 

cuộc phỏng vấn này để chúng con hiểu thêm về đƣờng lối của Giáo hội 

cũng nhƣ diễn tiến đang xảy ra rất là khó khăn cho Tổng Giáo phận Hà 

Nội cũng nhƣ đặc biệt cho Đức Tổng. Chúng con luôn luôn ở bên sát 

đức Tổng trong lời kinh, lời nguyện và nhất là mọi tín hữu ở khắp nơi 

luôn luôn hƣớng lòng về Hà Nội nơi mà hiện nay đang có những biến cố 

đau thƣơng và làm cho ngƣời Công giáo mất đi niềm tin tƣởng vào 

chính quyền không có công bình, không có công lý đối xử với ngƣời 

Công giáo. 

 

Chúng con cầu chúc rằng đức Tổng Giám mục luôn luôn vững tin và 

nhất là chúng con cầu nguyện để cho Giáo hội vẫn luôn đƣợc hợp nhất 

trong yêu thƣơng và chúng con xin kính chúc đức Tổng đƣợc bình yên 

và cũng xin đức Tổng cũng nhớ đến chúng con  trong lời cầu nguyện. 

 

Đức TGM Ngô Quang Kiệt: Vâng, xin cám ơn cha, chúng ta cùng hiệp 

thông trong lời cầu nguyện luôn luôn… 
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Tại Sao Giáo Hội Công Giáo Chúng Ta Lại Bị  

Ghét Cay Ghét Đắng Nhƣ Thế? 

Chúng tôi nhận đƣợc bản văn của Đức TGM Fulton Sheen từ Bản Tin 

Tổng Hợp của một số thân hữu gửi qua email ngày 13.5.2021.Mặc dù 

bản văn trên đây (cũng nhƣ những trích dẫn trong bài Con thuyền của 

Giáo hội), không đi sát với chủ đề của sách này, nhƣng nó gián tiếp 

“nói với” những cá nhân hay phe nhóm nào đó, chống đối Giáo hội 

Công giáo Việt Nam cũng nhƣ Giáo hội Công giáo hoàn vũ, rằng: Giáo 

hội Công giáo đƣợc so sánh với con thuyền mong manh trên biển cả 

bão tố suốt từ 2000 năm nay. Nhƣng Đức Giêsu vẫn hiện diện với 

chúng tôi. Vì đây là Giáo hội do chính Ngài thiết lập.  

 

Đức TGM Fulton Sheen: 

 

Tôi hân hạnh thuộc về một Giáo Hội ngƣời ta ghét. 

  

Đã hẳn, kẻ nhận biết bản tính thần linh của Giáo Hội thì yêu Giáo Hội. 

Nhƣng, kẻ tƣởng Giáo Hội là lỗi thời, lạc hậu, dị đoan, ma thuật thì ghét 

Giáo Hội. Kẻ chịu ơn thiêng liêng của Giáo Hội, thì mến Ngƣời nhƣ Mẹ 

vậy. Các kẻ khác thì xua đuổi Ngƣời, hoặc ít là làm ngơ vậy. Các môn 

phái chia rẽ nhau về nhiều điều, nhƣng hợp nhau trong sự coi Giáo Hội 

là kẻ thù chung. 

  

Thế gian đối xử với Giáo Hội y hệt nhƣ đã đối xử với Đức KiTô. Ngài 

cũng đƣợc yêu mến, nhƣng cũng bị ghét bỏ. Không có ai đƣợc quí trọng 

nhƣ Ngài, nhƣng cũng không có ai bị khinh dể nhƣ Ngài. 

Ngƣời ta tự hỏi: “Tại sao Phật Giáo không bị ghét,mà Công Giáo lại bị? 

Tại sao Đức Phật không bị bêu nhục mà Đức Kitô lại bị”. 
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Ta hãy nói về sự yêu ghét đối với Đức Kitô, rồi sẽ nói về sự yêu ghét 

đối với Giáo Hội. 

  

Trong cuộc đời Chúa chúng ta, sự yêu và sự ghét đã tỏ lộ cách mãnh 

liệt, hơn bất cứ trong cuộc đời ngƣời nào khác. Ngài báo trƣớc mình sẽ 

đƣợc yêu mến cũng nhƣ bị ghét dơ. Ngài nói ngƣời ta sẽ thờ phƣợng 

Ngài cũng nhƣ sẽ khinh dể Ngài. Ngài sẽ đƣợc yêu mến nhiệt tình và bị 

ghét dơ cực độ. Ngài bảo cho biết cuộc song đấu ấy sẽ kéo dài cho đến 

ngày thế mạt; ngƣời ta sẽ dựng cho Ngài một cây thập giá, nhƣng treo 

trên đó rồi, Ngài sẽ kéo những tấm lòng yêu mến lên với Trái Tim đầy 

bác ái của Ngài: “Khi nào Tôi bị treo lên, Tôi sẽ kéo mọi sự lên cùng 

Tôi”. 

  

Ngài bảo ngƣời ta sẽ mến Ngài hơn cha mẹ yêu con cái, hơn con cái 

yêu cha mẹ. Nhƣ thế không có nghĩa là cha mẹ thôi yêu con cái, hoặc 

con cái thôi yêu cha mẹ. Nhƣng có nghĩa là họ phải yêu nhau trong 

Ngài. Ngài không bảo ta phải bớt lòng yêu nhau, nhƣng chỉ bảo phải 

mến Ngài trên hết. Nhƣ vậy, chẳng hợp lý sao? Nào toàn thể chẳng hơn 

cá phần? Ngọn lửa chẳng hơn tia sáng? Vòng tròn chẳng hơn cánh 

cung? Đền thờ chẳng hơn cây cột? Đấng Tạo Hóa chẳng hơn các tạo 

vật? Thiên Chúa chẳng đáng mến hơn mọi ngƣời sao? 

  

Hãy đi ngƣợc dòng lịch sử, xem có ngƣời nào khi đã chết, còn đƣợc 

ngƣời ta yêu mến đến mức tế tự, cầu đảo chăng? Trong mọi thời đại, 

Thánh Giá Chúa Giêsu vẫn thấm đầm nƣớc mắt tình yêu… Các thế hệ 

đã hăm hở chạy đến cùng Cây Thánh Giá, và tuyên xƣng nhƣ Thánh 

Phaolô xƣa: “Ai sẽ tách biệt chúng tôi ra khỏi tình yêu Đức Kitô? Tôi 

tin rằng dù sự sống hay sự chết, dù Thiên thần, lãnh thần hay quyền 

thần; dù tƣơng lai hay sức mạnh; dù sự cao sâu hay bất cứ sự vật nào, 

có sức tách biệt chúng tôi ra khỏi tình yêu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng 

tôi!” 
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Điều ấy, Napoléon đã nhận ra, nhƣ các bậc vĩ nhân trƣớc ông đã từng 

chân nhận. Trong cảnh cô đơn tại đảo Hélène, ông suy nghĩ về sự phù 

du đời mình cũng nhƣ đời Vua Louis XIV, khi ông viết: “Đại đế này 

chết đã từ lâu, quần thần bỏ mặc, có khi còn bị khinh rẻ, nay nằm to vo 

một mình trong lăng mộ. Ông không còn là chủ tể của họ nữa. Chỉ còn 

là cái thây trong quan tài. Đó cũng là số phận của tôi. Chẳng bao lâu 

nữa, sắp tới nơi rồi. Thật xa cách nghìn trùng, giữa số phận khốn khổ 

của tôi so với Vƣơng Quyền Chúa Giêsu hằng đƣợc cao rao, yêu mến, 

tôn thờ khắp vũ trụ”. 

  

Hoặc bạn có muốn thêm chứng cứ nữa chăng? Thì hãy đặt tay lên ngực 

mấy ngƣời quen rƣớc lễ hằng ngày, tất sẽ thấy ngọn lửa tình yêu Chúa 

Giê-Su nhóm lên tại đó. Hãy đến gõ cửa các Dòng nữ ẩn tu, nhƣ Dòng 

Cát Minh, Dòng Clara, để hỏi: “Tại sao các Chị vào Dòng, có phải vì 

thất tình chăng?” Lập tức các Chị trả lời :”Không, tôi vào đây không 

phải vì thất tình. Tôi chƣa bao giờ thất bại về tình yêu. Mối tình đầu, 

cũng là mối tình duy nhất của tôi, đó là lòng kính mến Thiên Chúa, là 

Chúa của tôi.” 

 

Tƣởng không cần thêm chứng cứ nào nữa. 

  

Chính sự khát khao một tình yêu toàn hảo, là cái dẫn ta đến Đấng đã 

dựng nên ta vì Ngài, và thiếu Ngài ta không thể hạnh phúc đƣợc. Ngài 

đã tìm kiếm trái tim hèn yếu của ta. Khác tất cả các trái tim đã từng 

sống động, Thánh Tâm Ngài đã đƣợc yêu mến trên hết mọi sự, hơn cả 

sự sống nữa. Ta có thể theo văn hào Pascal mà kết luận: “Chúa Giêsu 

đã muốn đƣợc ngƣời ta yêu mến. Ngài đã đạt, vậy Ngài là Thiên Chúa.” 

  

Bây giờ, ta xét mặt khác về cuộc đời Chúa Giêsu: chính sự ngƣời ta 

ghét Ngài cũng minh chứng Ngài là Thiên Chúa. 
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Chúa Giêsu nói Ngài sẽ bị thế gian ghét bỏ cho đến ngày tận thế. Thế 

gian đây, phải hiểu là tinh thần thế tục, mâu thuẫn với tinh thần Phúc 

Âm. 

  

Hãy nhớ lại các giai đoạn đời sống của Chúa Giêsu. 

  

Ngài vừa sinh ra đƣợc bốn mƣơi ngày, Cụ già đáng kính Simêon đã nói 

với Đức Mẹ rằng Ngài sẽ là dấu hiệu gây sự chống đối. Điều ấy, Thánh 

Gioan sẽ diễn tả sau này: “Ngài đã đến trong thế gian, nhƣng thế gian 

không tiếp nhận.” 

  

Ngài chƣa đƣợc hai tuổi, thì quân lính Vua Hêrôđê tuốt gƣơm hạ sát các 

Anh Hài vô tội, mà không hạ sát đƣợc Ngài. 

  

Đến tuổi trƣởng thành, trƣớc khi chịu nạn, Ngài nhìn thăm thẳm về 

những thế hệ tƣơng lai, mà tiên báo là thế gian sẽ ghét Ngài. Mối thù 

ghét ấy theo sát bản thân Ngài, đến nỗi tất cả những kẻ yêu mến Ngài, 

cũng sẽ bị thế gian ghét bỏ nữa. Ngài nói: “Nếu thế gian ghét các con, 

thì hãy biết rằng, nó đã ghét Thầy trƣớc. Nếu các con thuộc về thế gian 

thì thế gian đã yêu các con nhƣ kẻ thuộc về nó. Nhƣng vì các con không 

thuộc về thế gian, và Thầy đã kéo các con ra khỏi thế gian, nên nó ghét 

các con. Hãy nhớ lời Thầy bảo các con: đầy tớ không hơn chủ nhà. Nếu 

họ đã bắt bớ Thầy, thì cũng sẽ bắt bớ các con….Họ sẽ làm mọi điều ấy 

vì cớ danh Thầy, bởi họ không biết Đấng đã sai Thầy.” 

  

Vậy, Chúa Giêsu sẽ bị ngƣời ta thù ghét. Thật là một lời tiên tri kỳ dị! 

  

Ngài đã làm gì nên tội chứ? 

  

Ngài hiền hoà, khiêm nhƣợng hết lòng. Ngài hiến mạng để cứu dộ 

muôn dân. Phúc Âm của Ngài rao giảng sự thƣơng yêu, đối với cả kẻ 

thù. Lúc hấp hối, Ngài tuyên bố tha thứ cho những kẻ giết hại Ngài. 

Ngƣời ta đã ghét Ngài vô cớ, nhƣ Ngài đã nói trƣớc. Ngài chữa các 
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thƣơng tật, lại bị đả thƣơng. Ngài cho kẻ chết sống lại, lại bị giết chết. 

Ngài cải ác khuyến thiện,mà lại bị đóng đinh thập giá. Ngài đem sự 

sống thần linh hoà giải loài ngƣời, mà bị kẻ thù hạ sát vũ nhục. 

 

Còn những kẻ yêu mến Chúa Giêsu, tại sao cũng bị ghét nữa? 

  

Họ phải sống nghèo nhƣ Ngài đã sống nghèo. Họ ƣớc ao nên hoàn thiện 

nhƣ Cha trên trời, và khiêm nhƣợng nhƣ Chúa Giêsu, là Đấng đã rửa 

chân cho họ. Họ vui mừng khi bị bách hại. Họ chúc phúc cho ngƣời trù 

rủa. Lời trù rủa ấy dƣờng nhƣ chứng minh cho sự lƣơng hảo của họ. 

Bùn nhơ kẻ xấu ném họ, dƣờng nhƣ lại công nhận họ là ngƣời trong 

sạch. 

  

Một đời sống nhƣ thế, một giáo lý nhƣ vậy, thật không có gì là đáng 

ghét. 

  

Vậy phải tìm lý do sự ghét dai dẳng ấy ở nơi khác. 

  

Có kẻ cho Chúa Giêsu là phỉnh gạt, và Phúc Âm là gian dối. Nếu quả 

nhƣ thế, thì chúng tôi đã lầm, và kẻ kia có lý. Nếu sự ghét Chúa Giêsu 

là chính đáng, thì nó phải canh tân xứ sở, cải hoá nhân tâm, làm nên 

những điều vĩ đại. Thành tích mỹ hảo của nó ở đâu? Nó đã giải thoát 

dân nào khỏi đồi phong bại tục? Nó đã khích lệ, an ủi đƣợc bao nhiêu 

tâm hồn? Đâu là nữ tu bác ái, nữ tu ngƣời nghèo của nó? Sự ghét Chúa 

Giêsu có sản sinh anh hùng tuẫn nghĩa, thiếu nữ đồng trinh, gia đình 

hạnh phúc chăng?!! 

  

Có biết bao ngƣời chết sầu não, bao linh hồn đói Bánh Trƣờng Sinh, 

bao linh hồn tội lỗi cầu ơn tha thứ. Sự ghét Chúa Giêsu có đem lại sự an 

ủi, nhân ái, an bình chăng? 

  

 Không. 
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Ngƣời ta gán cho Chúa Giêsu sự lừa gạt để ghét Ngài. Nhƣng đó chƣa 

phải là cội gốc đâu. Trải qua các thời đại, đã có quá nhiều nhà trí thức 

nghiên cứu về Đức Kitô và thờ lạy Ngài; nên không thể chấp nhận Ngài 

là kẻ lƣờng gạt đƣợc. 

  

Vậy giải thích sự hiềm khích kia thế nào? 

  

Phải tìm lý do trong một đức tính, mà chỉ một mình Chúa Giêsu có. 

Chƣa hề có ngƣời nào bị ghét cay ghét đắng cho bằng Chúa Giêsu. 

Chƣa có Vị Giáo Tổ nào báo trƣớc mình sẽ bị ghét, và thực tế đã bị ghét 

bỏ. Ngƣời ta không ghét Đức Phật, Đức Khổng hay Ông Mahômet. Một 

ít ngƣời bị ghét lúc sinh thời nhƣ Neron, Hốt Tất Liệt, hay Bismark. 

Nhƣng ngày nay, còn có ai nghĩ đến ghét họ nữa! 

Chẳng còn ai đe xúc phạm mộ Neron. Cũng chẳng còn ai sỉ mạ Bismark 

nữa. Họ chết là hết bị ghét. Cả Hoàng Đế nƣớc Đức, sau thế chiến thứ 

nhất, bị nhân dân và thế giới vũ nhục, nay cũng không còn ai ghét nữa. 

  

Sự thù ghét đối với mọi ngƣời đã tiêu tan, mà sao đối với Chúa Giêsu 

vẫn tồn tại? Đâu là lý do? 

Vậy, căn nguyên sự ghét là gì? 

Đó là những cái ngăn cản thị dục ngƣời ta. 

Tại sao ngƣời ta ghét Neron khi ông còn sống? Là vì sự phóng dật của 

Nhà Vua, ngăn cản dân Rôma thiết lập nền công bằng xã hội. Nay sự 

phóng dật ấy đã nát trong mồ, nên không ai ghét Nhà Vua này nữa. 

Chẳng còn ai ghét, ai khinh Tibère, Domitien, Ivan và Nestorius nữa. 

Bởi vì họ không còn là những chƣớng ngại vật. 

  

Nhƣng về Chúa Giêsu thì khác hẳn. 

  

Hai mƣơi thế kỷ đã qua, sự ghét Ngài vẫn chƣa nguôi. Lý do: vì Ngài 

còn là một chƣớng ngại vật làm cản trở tội lỗi, tính ích kỷ, thuyết vô 

thần và tinh thần thế tục. 

Tinh thần Đức Kitô còn tiếp tục hoạt động nơi những kẻ mến Ngài. 
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Ngài phản đối các dân không muốn nhìn nhận Thiên Chúa. 

Ngài quở trách kẻ ơ hờ bỏ việc cầu nguyện, kẻ tội lỗi không chịu sửa 

mình. 

  

Ngài là Đấng Thiên Chúa, không chịu xuống khỏi thập giá, để đƣợc 

hoan hô nhất thời. 

Ngài là tiếng nói thúc giục những tâm hồn bất an, từ bỏ tinh thần thế 

tục, để thủ đắc sự tự do của con cái Thiên Chúa. 

Đức Kitô còn, thì sự thù ghét Ngài vẫn còn. 

Nếu Ngài còn mãi, sống mãi, thì Ngài phải là Thiên Chúa. 

Vì thế, môn đệ của Ngài còn bị bách hại, bao lâu tinh thần thế tục chƣa 

bị tiêu trừ. Nhƣng khi tinh thần ấy bị tiêu trừ thì chúng ta toàn thắng. 

“Trong thế gian, các con sẽ đau khổ, nhƣng hãy trông cậy, vì Thầy đã 

thắng thế gian”. Đó là lý do Giáo Hội bị ngƣời ta ghét. 

  

Chúa chúng ta đƣợc yêu mến nồng nhiệt và ghét dơ dữ dội, vì Ngài là 

Thiên Chúa. Ngƣời ta ghét Ngài, là bởi ngƣời ta ghét tình yêu tuyệt vời 

của Thiên Chúa. Giáo Hội là tổ chức thông ban sự sống của Thiên 

Chúa, nên mới bị thù ghét đến nhƣ vậy. 

 …………. 

Thời nay, nếu Bạn muốn gặp Chúa Giêsu, xin hãy tìm đến Giáo Hội, và 

Giáo Hội không chịu thích nghi với thế gian đâu. 

Hãy tìm đến Giáo Hội mà thế gian ghét bỏ nhƣ nó ghét bỏ Chúa Giêsu. 

Giáo Hội bị tố cáo là lạc hậu nhƣ Chúa Giêsu bị tố cáo là vô học. 

Hãy tìm đến Giáo Hội mặc dù Giáo Hôi bị khinh khi, vì giáo dân không 

có địa vị cao trong xã hội. Nhƣ ngƣời xƣa đã chế nhạo Chúa Giêsu, vì 

là ngƣời Nazarét. 

Hãy tìm đến Giáo Hội, mặc dù Giáo Hội bị tố cáo là quỷ ám, cũng nhƣ 

Chúa Giêsu bị tố cáo là đồ đệ của quỷ vƣơng. 

  

Có kẻ cuồng tín, chủ trƣơng phải nhân danh Thiên Chúa mà hủy Giáo 

Hội đi; cũng nhƣ xƣa kẻ đóng đanh Chúa Giêsu, tƣởng làm nhƣ vậy là 

phụng sự Thiên Chúa. 
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Thế gian chối bỏ Giáo Hội khi Giáo Hội công bố mình bất khả ngộ, 

cũng nhƣ Philatô chối bỏ Chúa Giêsu, khi Ngài tuyên bố mình là Chân 

Lý. Thế gian xua đuổi Giáo Hội nhƣ đã xua đuổi Chúa Giêsu. Nhƣng 

Giáo Hội đƣợc con cái yêu mến, ngang với Chúa Giêsu, mặc dầu họ rất 

khác nhau về tƣ kiến. 

  

Tiếng nói của Giáo Hội là tiếng nói của Đấng Sáng Lập. 

  

Bạn hãy vâng nghe. Rồi Bạn sẽ hiểu: Thế gian ghét Giáo Hội, vì Giáo 

Hội không thuộc về thế gian. Và nếu Giáo Hội không thuộc về thế giới 

này, thì thuộc về một thế giới khác. Và bởi Giáo Hội thuộc về thế giới 

khác, thì Giáo Hội đƣợc yêu mến vô cùng và cũng bị ghét bỏ vô cùng, 

nhƣ chính Đức Kitô vậy. 

  

Nhƣng chỉ có sự gì thuộc về Thiên Chúa, mới đƣợc yêu mến vô cùng, 

hoặc bị ghét bỏ vô cùng. 

  

Vậy phải kết luận: Giáo Hội thuộc về Thiên Chúa, Giáo Hội là cuộc 

sống Đức Kitô kéo dài trong thế giới. Vì thế, chúng tôi yêu mến Giáo 

Hội, chúng tôi hy vọng đƣợc chết trên cánh tay lành thánh của Giáo 

Hội. 

 

NGƢỜI GALILÊ MUÔN THƢỞ ! 

  

• Tổng Giám Mục FULTON SHEEN 

(Copy từ nhà cha Thông) 

(Google Groups “BảnTinTổngHợp” Thứ Năm ngày 13.5.2021) 
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MỤC LỤC 

 

Việt Nam Công Giáo 

Trong Những Bối Cảnh Lịch Sử  

Của Dân Tộc 

(1945-2020) 

 
 

LỜI MỞ 
1 

 

 

 

PHẦN MỘT 

 

Cộng Sản Việt Nam Từ Cái Thuở Ban Đầu Ấy 
 

 

CHƢƠNG 1 

 

Cuộc “Cách Mạng” Không Mong Đợi 

6 

 

Những bƣớc đầu của cuộc “cách mạng” không mong đợi  

Thủ tƣớng Trần Trọng Kim tiếp một thanh niên của Việt Minh     

Cụ Hoàng Nam Hùng với Cựu Hoàng Bảo Đại    

Việt Minh-Cộng Sản hành động 

Nhớ ngƣời chiến sĩ trẻ VNQDĐ trong trận Vĩnh Yên 

Hiệp ƣớc Sơ bộ ngày 06-03-1946 
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CHƢƠNG 2 

 

 

Những Chứng Nhân Của Cái Thuở Ban Đầu Ấy. . . 

23 

 

 

Ông Nguyễn Đình Đầu trong ngày Việt Minh cƣớp chính quyền ở Hà Nội                                  

Nhận xét về ông Nguyễn Đình Đầu                                                                                                 

Ông Nguyễn Văn Năm với vấn đề Tự vệ Phát Diệm và Bùi Chu                                                  

Khi vị khổ tu yêu nƣớc xuất hiện                                                                                                      

Tự vệ Công giáo Phát Diệm                                                                                                              

Đức cha Lê Hữu Từ viết thƣ cho Hồ Chí Minh                                                                                

Đức cha Lê Hữu Từ với Hội nghị Fontainebleau                                                                              

Ông Bảo Đại viết thƣ cho Đức cha Lê Hữu Từ                                                                                 

Ông Hồ Chí Minh với vấn đề Công giáo Việt Nam tự trị                                                                 

Ông Nguyễn Văn Năm với Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng                                                         

Tự vệ Bùi Chu                                                                                                                                   

Giải phóng Bùi Chu                                                                                                                            

Ông Nguyễn Văn Tỉnh, tức Tinh Hoa và cái án oan Liên tôn diệt Cộng ..                                         

Cái họa của nhà tƣ sản                                                                                                                        

Mấy ý kiến về vụ án Liên tôn diệt Cộng                                                                                            

Nỗi đau tiềm ẩn của gia đình                                                                                                              

Đức cha Giuse Maria Trịnh Nhƣ Khuê:Vị Mục tử can trƣờng Nhật ký Vô đề: 

Hành trình mục vụ                                                                                                     

Thƣ chung số 11: kêu gọi tha thứ, yêu thƣơng                                                                                   

Cộng sản Hà Nội với Thƣ chung số 11                                                                                              

Tình cảnh ngƣời Công giáo miền Bắc sau năm 1954                                                                         
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PHẦN HAI 

 

            Miền Nam Việt Nam Sau Năm 1954 

 

 

CHƢƠNG 1 

 

Tổng Thống Ngô Đình Diệm Sau Chín Năm Lãnh Đạo VNCH 

101 

 

 

 

 

CHƢƠNG 2 

 

Việt Nam Cộng Hòa Sau Ngày Không Còn  

Ngô Đình Diệm 

119 

 

 

Chính phủ Nguyễn Ngọc Thơ và cuộc chỉnh lý của tƣớng Nguyễn Khánh                                       

Cuộc hành quân đảo chánh tƣớng Nguyễn Khánh, ngày 19-2-1965                                                  

Cuộc thánh chiến thứ hai của Thƣợng tọa Thích Trí Quang chống Công giáo                                  

Cuộc thảm sát hai giáo xứ Thanh Bồ-Đức Lợi tại Đà Nẵng                                                               

Từ phong trào Nhân dân Cứu quốc ở Huế…                                                                                     

…Đến Nhóm Giao Điểm ở Mỹ sau năm 1975                                                                                    

Tổng thống Ngô Đình Diệm với Công giáo và Phật giáo                                                                   
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PHẦN BA 

 

Một Thời Thách Đố 
 

 

 

CHƢƠNG 1 

 

Sau Ngày 30.4.1975  

Với Ba Giáo Tỉnh Huế-Sài Gòn-Hà Nội 

168                         

 

 

 

Từ những thông điệp hòa dịu…                                                                                                               

…Đến những lời nói bất thƣờng của các Giám mục                                                                                

Vụ Cờ Vàng                                                                                                                                          

Lời Chủ chăn                                                                                                                                         

Cánh chung luận                                                                                                                                     

“Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói”                                                                                             

Khi các Giám mục bày tỏ ý kiến trong tƣ cách ngôn sứ 98 

Các vấn đề khác 

 

Góp ý sửa đổi Hiến pháp 1992 (sửa đổi năm 2013)                                                                                

Nhận định về Luật Tín ngƣỡng, Tôn giáo 2016                                                                                     

Bản phúc trình về tình hình Công lý, Hòa bình và Nhân quyền trong xã hội 

Việt Nam hiện nay          

Ủy ban CL-HB HĐGMVN gửi thƣ cho Quốc hội về Dự thảo Luật Đơn vị 

hành chánh kinh tế            
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CHƢƠNG 2 

 

Những Mảng Tối Trong Giáo Hội    

238                                                                                                        

 

 

 

 

 

Chung quanh việc Tòa thánh cấm các linh mục, tu sĩ tham gia việc chính trị                                          

Linh mục Chân Tín và Linh mục Trƣơng Bá Cần gửi thƣ cho Đức Hồng y 

Roger Etchegaray               

Linh mục Võ Thành Trinh gửi thƣ cho Đức Hồng y Roger Etchegaray                                                   

Tổ quốc Việt Nam-Quê hƣơng của 118 Thánh Tử Đạo                                                                            

Linh mục Chân Tín “đối thoại” với ông Võ Viết Thanh, Thứ trƣởng Bộ Nội vụ                                     

Về cuốn sách Kinh thánh bằng hình do UBĐKCG Tp. HCM in không có 

chuẩn ấn                               

Những lá thƣ báo hiệu sự cáo chung của UBĐKCG Tp.HCM?                                                              

Những câu nói “để đời” của bốn Linh mục trong UBĐKCG Tp.HCM                                                    

Bốn Linh mục tiêu biểu của Tổng giáo phận Hà Nội                                                                                
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CHƢƠNG 3 

 

Những Tâm Tƣ U Uẩn Về Giáo Hội Công Giáo Việt Nam                                             

347 

 

Thỉnh nguyện thƣ của 10 Linh mục Việt Nam                                                                                         

Trung Quốc: “Giáo hội tự trị”-Việt Nam: “Tôn giáo lễ hội”                                                                   

Tuyên ngôn 10 điểm của Linh mục Nguyễn Văn Lý                                                                               

Linh mục Chân Tín trình bày về tự do tôn giáo tại Việt Nam với Quốc hội Hoa 

Kỳ                              

Giáo hội Công giáo Việt Nam đã bị “thuần hóa”                                                                                     

Đâu là vấn đề chính yếu của Giáo hội Công giáo Việt Nam hôm nay?                                                   

 

CHƢƠNG 4 

 

Ngƣời Công Giáo Việt Nam Hôm Nay Đang Ở Đâu?                                                    

410 

 

Phiên tòa xử 8 giáo dân ở giáo xứ Thái Hà, Hà Nội, năm 2008                                                              

Ngƣời Công giáo Việt Nam làm gì trƣớc hiện tình của Giáo hội và Đất nƣớc?                                       

Ngƣời Công giáo Việt Nam trƣớc và sau năm 1975                                   

 

 

CHƢƠNG 5 

 

Con Ngƣời Là Con Đƣờng Của Giáo Hội                                                                         

438 
 

Cái chết của con ngƣời                                                                                                                               

Chiều Can-vê tại Việt Nam                                                                                                                        
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LỜI NÓI CUỐI     

451                                            

 

PHẦN PHỤ LỤC 

456 

 

Tâm thƣ của Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền  

Gửi các linh mục, tu sĩ và anh chị em tín hữu giáo phận Huế, ngày 01-4-1975                                       

 

Thƣ chung của Đức TGM Nguyễn Kim Điền 

Gửi các linh mục, tu sĩ, giáo dân TGP Huế, ngày 17-10-1984                                                                 

 

Tâm thƣ của Đức TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình 

Gửi các linh mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân về biến cố ngày 30-4-1975                                            

 

Các Giám mục Công giáo Việt Nam 

Nhận định và góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Sửa đổi năm 2013)                                     

 

Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định về Luật Tín ngƣỡng-Tôn giáo, 2016                                     

HĐGMVN: Lên tiếng hay không lên tiếng (BBT web HĐGMVN)                                                        

Đọc: “Lên tiếng hay không lên tiếng” (Lm Pascal Nguyễn Ngọc Tỉnh,ofm)                                          

Cuộc phỏng vấn Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt về diễn biến tại tòa Khâm 

sứ Hà Nội  

(Vietcatholic News ngày 19-9-2008)                                                                                                      

Tại sao Giáo hội Công giáo chúng ta lại bị ghét cay ghét đắng nhƣ thế?                                                                                                            
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TÀI LIỆU VÀ SÁCH THAM KHẢO 

 
 

1-Các tác giả có bài trích dẫn: 

 

-Nguyễn Đình Đầu 

-Mũ Xanh Nguyễn Văn Năm 

-Hàn Giang Trần Lệ Tuyền 

-Nguyễn Anh Tuấn, TS- Political Scientist 

-Nguyễn Văn Lục 

 

         2-Tài liệu: 

 

-GHCGVN- Niên giám 2004. NXB Tôn giáo, Hà Nội, 2004. 

-Báo Tin Nhà (Paris) 

-Google Groups “Bản Tin Tổng Hợp” 2019. 

-Tạp chí Đứng Dậy, Sài Gòn 

-Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, NXB Sự Thật, Hà Nội 1975. 

-HoaXuongRong.org 

-Website Nữ Vƣơng Công Lý 

-Website:http:tgpsaigon.net 

-www.giadinhlaurenso.org 
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-Radio Free Asia 

-VietCatholic News 

-Tuần báo Công giáo và Dân tộc 

-Website Ba Cây Trúc 

-DCVOnline.net 

       -Website Hồn Nƣớc 

 
        3-Sách: 

 

-Giáo lý Hội thánh Công giáo, Tòa TGM Tp.HCM 1997. 

-Hội đồng Giám mục Việt Nam- (1980-2000) 

-Chân dung một mục tử, nhiều tác giả. Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn 

Văn Bình, năm 2010. 

-Chân dung Linh mục Việt Nam – HĐGMVN 2010 

-Lm. Cao Văn Luận: Bên giòng lịch sử, Hồi ký 1940-1965, nxb 

Văn Khoa Trí Dũng 

-Đức Giám mục Phaolô Lê Đắc Trọng: Những câu chuyện về một 

thời 

-Lƣơng Khải Minh - Cao Thế Dung: Làm thế nào để giết một 

Tổng thống. Tủ sách Văn Hiến Sài Gòn 1970. 

-Lệ Thần Trần Trọng Kim: Một con gió bụi, Nhà xuất bản Vĩnh 

Sơn, Sài-Gòn, 1969 

-Phạm Văn Sơn: Chế độ Pháp thuộc ở Việt Nam, Tập Hạ - Quyển 

Bảy, Sài Gòn 1967 

-Hoàng Nam Hùng: Năm mƣơi năm cách mạng hải ngoại, Hồi ký. 

Phạm Giật Đức biên soạn. Đầu năm 1959. Miền Nam Nƣớc Việt 

Nam Cộng Hòa. 

-Thái Hùng B: Hồi ký Lý Đông A với công cuộc Cách mạng Dân 

tộc, 1989 

-Lữ Giang: Những bí ẩn đằng sau các cuộc thánh chiến tại Việt 

Nam, 1994. E.Book, Việt Nam Thƣ Quán 

-Giáo sƣ Lý Chánh Trung: Ba năm xáo trộn (1967) in trong cuốn: 

Việt Nam máu lửa quê hƣơng tôi, Chƣơng XVIII, tác giả Đỗ Mậu. 
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-Minh Đức: Chuyện nhà tôi 

-Lm Bùi Đức Sinh op: “Lịch sử Giáo hội Công giáo” Chân Lý xb 

Sài Gòn 1994. 

-Lm Trần Phúc Long: 25 năm Giáo phận Việt Nam 1975-2000, 

Tập V. 

-Đỗ Mạnh Tri: “Nhân đọc “Đối thoại với Giáo Hoàng Gioan 

Phaolô II” 1997. 

-Một Giáo Sƣ Sử học: “Giáo hội Công giáo ở Việt Nam” Phụ 

chƣơng (từ 1975 đến ngày nay) Calgary-Canada 2000. 

-Trần Thái Đỉnh: “Biện chứng pháp là gì?” Sài Gòn 1972. 

-Lm Chân Tín: Nói cho con ngƣời (1975-2001). Thƣ Nhà xb 

Broadway. NSW, Australia. 
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Khải Triều 

 

Tiểu sử và tác phẩm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiểu sử: 

 

Tên thật: Nguyễn Văn Tuy sinh năm 1936, tại An Mỹ, Phú Xuyên, Hà 

Đông. Còn có bút hiệu khác: Từ Đan Thanh, Antôn Triều, Nguyễn An 

Tôn. Thời còn ở nhà, học Trƣờng Trung học Minh Tân, Hà Đông; 

Trung học Dũng Lạc, Hà Nội. Năm 1954 di cƣ, học Trung học Trần 

Lục, Sài Gòn. Năm 1957 lên Ban Mê Thuột dạy học, năm 1960 về Sài 

Gòn, làm tại Tòa soạn Nhật Báo Dân Việt (1960-1963), Dân Báo, Việt 

Báo (1964). Năm 1964-1965 dạy học tại Trung học Văn Hiến, TTK Tòa 

soạn Việt Nam Nhật báo (1964), Chủ bút tạp chí Quần Chúng (Bộ mới, 

1969-1970), TTK Tuần báo Diễn Đàn Chính Đảng (1971), Phụ trách 

Tòa soạn Nguyệt san Giáo Dục (1969-1975), Viết cho Nguyệt san Tinh 

Thần thuộc Nha Tuyên Úy Công Giáo (1970-1975). Trong ban Tuyển 
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trạch Giải thƣởng Văn Nghệ Tinh Thần, Nha Tuyên Úy Công Giáo tổ 

chức (1974).Giám đốc Sinh hoạt Hội Văn Hóa Duy Linh (1971-1975). 

Sau năm 1975, viết cho www.honnho.org thuộc Phong trào Hồn Nhỏ 

Việt Nam hải ngoại, Gia đình Nazareth, Việt Văn Mới-

NewVietArt.com, T.Vấn & Bạn hữu – T-Van.Net 

 

Tác phẩm: 

Công Giáo Miền Nam Việt Nam Sau 30-4-75. Ký tên Nguyễn An Tôn. 

Cơ sở Dân Chúa xuất bản tại Hoa Kỳ năm 1988, có Phép lành của ĐTC 

Gioan-Phaolô II. 

Thơ Trần Nguyên Anh: Tiếng kêu đau thƣơng trong nền thi ca Việt 

Nam hậu bán thế kỷ XX. 

Thơ Khải Triều, Tuyển tập 1963 -2016. Tủ sách T.Vấn & Bạn hữu thực 

hiện (Hoa Kỳ) 

Mệnh nƣớc nổi trôi (Tâm bút, Tùy bút, Bút ký – Hồi ký). Tủ sách 

T.Vấn & Bạn hữu thực hiện, 2016. (Hoa Kỳ) 

Những ngƣời đồng hƣơng, Truyện. Tủ sách T.Vấn & Bạn hữu thực 

hiện, 2018. (Hoa Kỳ) 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.honnho/
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Việt Nam Công Giáo Trong Những Bối Cảnh Lịch Sử Của 

Dân Tộc (1945-2020) của KHẢI TRIỀU, là tác phẩm thứ 54 

trong Tủ Sách Điện Tử T.Vấn & Bạn Hữu. Bản điện tử đƣợc phát 

hành miễn phí trên hệ thống tòan cầu của trang  mạng văn học:  

T.Vấn & Bạn Hữu 

(T-Van.Net). 

 

 

Bản Quyền thuộc về tác giả  

và Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 
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Cùng Tác Giả 

Đã Xuất Bản  

(Tủ Sách T.Vấn & Bạn Hữu) 
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