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 Các Bạn Mình Thân Mến,        

 Tháng Tư đã qua, tháng năm cũng sắp hết. Trời đất mang mang 

buồn như nỗi buồn bất tận của những kẻ xa quê đang nhìn bóng chiều 

đổ xuống những mái tóc bạc cùng với sóng gió thời gian. Đôi khi nghĩ lại, 

mỗi năm không chỉ có một tháng tư mà suốt năm đều là tháng tư. Nghĩ 

như vậy không đúng sao? Chắc có bạn cho là chẳng đúng đâu. Không sao 

cả. Đường đời vạn nẻo. Mỗi người đi một lối, huống hồ gì chuyện nằm 

trong đầu thì ai biết được ai. Những ai đồng cảm được thì cám ơn. Tháng 

tư, cái điệp khúc chỉ có “hai chữ” ấy chẳng khác nào những giọt nước cứ 

rơi từng giọt… từng gịot vào đỉnh đầu làm công việc tra tấn hết ngày này 

qua tháng khác. Nhiều chu kỳ Tháng Tư đã đi và sẽ tới…làm sao chịu cho 

thấu! Một tháng tư, hai tháng tư, ba tháng tư…đã hơn bốn muơi tháng 

tư rồi. Còn bao nhiêu tháng tư nữa đây? Cả tháng tư nghe tâm không vui 

nên hễ cứ ngồi trước máy định gõ thì nghe trong đầu cứ buồn buồn rồi 

buông máy. Cuối cùng thì cũng cố mà viết dù cho có lạc đề và có thể có 

Bạn Mình cho  mình là kẻ “bao đồng”. Cứ cho bạn đúng đi. Lâu lâu cũng 

nên “bao đồng” một tí, mình không tự mình dùng băng keo để bịt miệng 

mình thì chẳng có ai dám bịt mình đâu Các Bạn nhỉ… 

 Ngày đầu tháng được mọi người cho là một ngày giải trí vui vui bởi 

những mẩu chuyện “Cá Tháng Tư”. Ngày cuối tháng được mấy chục triệu 



dân Việt Nam trong và ngoài nước coi là ngày đau buồn cho cả dân tộc. 

Chuyện này chắc không cần phải lý giải gì thêm nữa. Hàng năm đến ngày 

này, chúng ta đã cùng nhau cúi đầu tưởng niệm một miền Nam đã rơi 

vào tay bọn bất lương gian tham và ngu dốt có công mang thảm họa đến 

cho dân tộc. Trong suốt gần năm nghìn năm lịch sử (2016 – 2879 TCN), 

chưa có một thời kỳ nào có cả một tập đoàn cai trị lại cúi đầu quỳ gối và 

trải thảm rước giặc vào nhà để chúng tự tung tự tác muốn làm gì thì làm, 

muốn đi đâu thì đi. Trong lịch sử đã có những kẻ phản dân phản nước 

chạy theo giặc Tàu. Mình gọi là Tàu chứ không gọi bọn chúng là Trung 

Quốc (nước lớn, nước trung tâm, chung quanh là chư hầu như ý đồ của 

chúng từ nhiều nghìn năm trước). Đọc lại những trang sử thấy có hai lần 

những kẻ bán nước đều là bọn có  quyền thế, dòng dõi cao sang của chế 

độ, diễn ra dưới thời nhà Trần và nhà Hậu Lê. Đây là bài học lịch sử không 

ai là không biết và đã bị lịch sử phê phán nguyền rủa vì đã lưu lại ô danh 

khiến nghìn đời con cháu lên án phỉ nhổ. Thế kỷ hai mươi lại tái diễn trò 

rước giặc vào nhà khiến dân tộc Việt bị đọa trong gần một thế kỷ nay kể 

từ ngày có kẻ ra đi “tìm đường bán nước”. Cần phải nhắc lại chuyện 

“rước voi dầy mồ” để đừng quên rằng nước Tàu là kẻ thù truyền kiếp của 

dân tộc Việt Nam.  

 Chuyện rước giặc vào nhà lần thứ nhất: Trần Ích Tắc là con vua Trần 

Thái Tông, chú ruột của vua Trần Nhân Tông, người có công đánh thắng 

quân Mông Cổ. Trần Ích Tắc là người thông minh, hiếu học, giỏi văn 

chương thi phú. Lúc mới 15 tuổi đã có ý định đoạt ngôi. Khi giặc Nguyên 

xâm lăng nước ta thì Trần Ích Tắc đã nhờ bọn lái buôn Tàu mang thư 

riêng của mình đem về cho giặc ở Vân Nam và khẩn khoản xin giặc 

Nguyên hãy vào Việt Nam. Khi giặc Nguyên xâm lăng Việt Nam lần thứ 

hai (1285) thì Trần Ích Tắc đưa cả gia đình đến hàng giặc, được chúng 

đưa về Tàu và Hốt Tất Liệt phong cho làm An Nam Quốc Vương để chờ 



ngày đưa về làm vua. Khi giặc Nguyên bại trận, Trần Ích Tắc ở luôn bên 

Tàu và được cho làm quan cho đến lúc chết. Nhà Trần loại Trần Ích Tắc 

ra khỏi dòng Tông thất và gọi tên kẻ bán nước một cách khinh miệt là Ả 

Trần.  

 Chuyện rước giặc vào nhà lần thứ hai: Lê Chiêu Thống. Sau khi lật 

Trịnh, nhà Tây Sơn giao lại Bắc Hà cho vua Lê là Lê Hiển Tông. Vua mất, 

Lê Duy Khiêm (Lê Duy Kỳ) lên kế vị tức Lê Chiêu Thống. Là một ông vua 

bất tài trong việc trị nước, loạn lạc nổi lên khắp nơi nên ông ta chạy sang 

Tàu cầu cứu với nhà Thanh. Vua Thanh sai Tôn Sĩ Nghị đem quân sang 

Việt Nam và bắt Lê Chiêu Thống phải gọt đầu và ăn mặc theo kiểu giặc 

Thanh, dẫn đường cho chúng tiến vào Thăng Long để được làm vua bù 

nhìn. Lê Chiêu Thống ngày ngày phải vào chầu để nghe lời sai bảo của 

Tôn Sĩ Nghị. Dân tình oán than bởi sự hà hiếp cướp bóc của quân Thanh. 

Khi nhà Thanh bị vua Quang Trung đánh bại, Lê Chiêu Thống cùng gia 

quyến và bầy tôi theo giặc chạy sang Tàu. 

 Chuyện rước giặc vào nhà lần thứ ba: Việt Cộng. Bắt đầu bằng câu 

chuyện một gã thanh niên xin vào học trường bảo hộ không được bèn 

trốn xuống tàu Tây làm bồi, ra nước ngoài theo bọn Bolsheviks, được bọn 

Tàu nuôi và huấn luyện để về nước diệt dân Việt theo ý đồ của chúng. Ý 

đồ xâm lăng theo kiểu mới đã xảy ra đúng với sách lược thông qua một 

quy trình thâm ác bằng cách trói tay bịt mồm bọn lãnh đạo và tiêu diệt 

mầm sống của dân chúng bằng nhiều hình thức đã diễn ra từ sau tháng 

tư 75 đến nay. Hằng trăm triệu dân Việt là nạn nhân của bọn bán nước 

cho giặc từ năm 1930. Không chỉ một Trần Ích Tắc hay một Lê Chiêu 

Thống mà cả một tập đoàn dạy cho nhau cách làm nộ lệ cho giặc Tàu để 

chúng sớm hoàn thành mộng tóm gọn Việt Nam như đã từng nuốt chửng 

Mãn Châu, Nội Mông, Tân Cương và Tây Tạng. Tội ác của chúng còn tày 

trời hơn cả bọn Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống. Từ Bắc xuống Nam đâu 



đâu cũng nghe tiếng kêu gào than oán của muôn dân. Giặc Tàu tự tung 

tự tác gieo mầm mống chết chóc, tiêu diệt nguồn sống từ đất liền cho 

đến các miền sông rạch biển cả. Đất nước bị thu hẹp lại, biển cả bị mất 

dần, người Việt không được phép đến những vùng đất của mình vì chúng 

đã dâng cho Tàu. Nhất nhất bọn tay sai nghe theo lời quan thầy đàn áp 

dân chúng khắp nơi. Máu dân lành đã đổ, ngục tù rộng mở cho những 

người yêu nước. Kể từ ngày lập quốc đến nay, chưa có nhà cầm quyền 

nào lại quá độc ác với dân và hèn hạ với giặc như vậy cả.  

 Chuyện cá chết từ Bắc vô Nam trong hơn một tháng nay chỉ là một 

trong những hành vi đê tiện độc ác của giặc muốn tiêu diệt một dân tộc 

với sự tiếp tay của bọn lãnh đạo xuẩn động phản dân hại nước. Chúng là 

bọn sai nha của giặc đã bị bịt mồm bịt miệng và đã cho uống độc tố “16 

chữ vàng”. So với Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống, bọn này là tội đồ lớn 

nhất của dân tộc trong suốt gần năm nghìn năm lịch sử Việt Nam. 

 Các Bạn Mình Thân Mến,        

 Chúng ta còn cả một quê hương bên kia bờ đại dương, xin nghĩ đến. 

Chuyện buồn Tháng Tư năm nay còn kéo dài với những hệ lụy đầy máu 

và nước mắt. Thư gửi Bạn Mình số này chỉ có thể viết được như vậy. 

Mong Các Bạn Mình thông cảm. 

Phong Châu   

                    

 

 



 


