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Nhân những vụ khủng bố liên tiếp xảy ra trên thế giới, mới ngày qua tại Nice Côte d'Azur, Pháp, là người Việt
Nam, tôi muốn nói là người dân miền Nam VN trước 75 không lạ gì với những cảnh đau thương, chết chóc do
khủng bố VC gây ra hơn 40 năm về trước trên khắp giải đất từ Hiền Lương đến Cà Mau. Có lẽ CSVN phải
hãnh diện mà công nhận chính VC là kẻ được quan thầy Liên Sô chỉ bảo sáng chế ra trò khủng bố và người
dân miền Nam là những nạn nhân đầu tiên của các việc giết người man rợ này. Cắt cổ, chặt đầu, phơi thây
ông già, bà cả, đàn bà, con nít, đắp mô trên đường lộ khắp các nẻo đường miền quê để mìn nổ văng xác
người dân vô tội, đặt mìn, pháo kích hằng đêm vào các thành phố, thị xã, chính VC là kẻ sáng tác và là sư tổ
của những kẻ khủng bố hồi giáo tép riu ngày nay.
Một điều tôi muốn nhấn mạnh là thời đó, không phải là thế giới, các chính quyền quốc tế không hay biết mà
phản ứng hời hợt, mà chính là vì một số cường quốc trong đó có Pháp, và ngay cả Hoa Kỳ, cũng cố tình làm
ngơ để áp lực với chính phủ VNCH. Đặc biệt Pháp do De Gaulle cầm đầu, còn ra mặt ủng hộ CSVN bằng
cách cắt đứt quan hệ ngoại giao với VNCH, im lặng che chở cho các hành động man rợ kể trên của VC, hàng
trăm trí thức, chính trị gia của Pháp, trong đó có Michel Rocard, Yves Montand, Simone Signoret cùng nhiều
nhà báo và tài tử nổi tiếng, cầm đầu, xúi dục dân Pháp xuống đường hàng ngày để chống chiến tranh VN và
đả đảo VNCH mà chúng gọi là "chế độ độc tài Thiệu Kỳ". Tại Hoa Kỳ thì không thể quên con đĩ Jane Fonda
cùng vài tên tài tử, nghệ sĩ khốn nạn, cầm đầu phong trào phản chiến biểu tình rầm rộ, đi Hà Nội ủng hộ
CSVN, mặc cho người dân miền Nam oằn oại trong máu lữa dã man, tàn bạo.
Mặc dầu ít năm sau 75, một trăm chính trị gia, nghệ sĩ và ký gỉa Pháp đã chính thức ký tên trên một bản thông
cáo đăng trên báo le Monde, "ăn năn hối tiếc" vì đã ủng hộ chế độ độc tài CS Hà Nội nhưng cho đến hôm nay,
41 năm sau khi miền Nam đã bị "giải phóng" bởi tụi man rợ khủng bố kia, Chính quyền Pháp chưa một lần nào
mở lời chính thức bày tỏ ăn năn hối lỗi với những nạn nhân miền Nam VN, nạn nhân của những vụ khủng bố
gây ra bởi những tên mà chính Chính quyền Pháp bá vai, bá cổ ủng hộ trước đây. 41 năm sinh sống tại Pháp,
chưa một lần, truyền hình, truyền thanh, báo chí hay tài liệu thông tin nào đăng tải lại các hình ảnh khủng bố
do VC gây ra tại miền Nam VN, nhất là vụ thảm sát đau thương Mậu Thần tại Huế, trong khi đó thì cứ nhai đi,
nhai lại hình ảnh Tướng Nguyễn Ngọc Loan bắn chết một tên VC tại Sài Gòn (xin thêm rằng truyền thông mất
dạy của Pháp chỉ đăng hình ảnh này mà không đả động đến lý do vì sao Tướng Loan đã giận dữ hạ sát tại
chỗ tên VC này. Để những ai chưa rõ, tôi xin nhắc lại là khi quân đội và cảnh sát Cộng Hoà đến giải cứu khu
xóm này, đã bị VC xâm nhập đêm hôm trước, thì phát hiện hàng chục quân dân cán chính, trong số đó phần
lớn là nhân viên Cảnh Sát Quốc Gia, đã bị VC tàn sát dã man, do đó Tướng Loan, đứng trước sự kiện "đàn
Phía Hoa Kỳ, cũng cần nhắc lại sự phản bội thẳng thừng của một "đồng minh" lưu manh, chó đẻ, từ những phi
vụ thả bom "LẦM", "giao" những toán biệt kích Cộng Hoà vào hang cọp CS Bắc Việt, ám sát các Tướng lãnh
tài ba quân đội VNCH, phản bội quy mô trong các cuộc hành quân Cộng Hoà (chủ đề của "Anh không chết
đâu anh" và "Người ở lại Charlie"), phản bội trong cuộc chiến Hoàng Sa, Trường Sa trước 75, cho đến việc
phản bội trong cuộc hoà đàm Ba Lê mà tên chó đẻ ma đầu Do Thái Kissinger là kẻ chủ mưu, chủ chốt, giao
miền Nam cho Hà Nội.
Là một Phật tử thuần thành, tôi vẫn tin ở quả báo. "Ngày xưa quả báo thì chày, ngày nay quả báo một giây
nhãn tiền". Tuy rất đau buồn mả phải nói ra, nhưng tất cả những quốc gia nào, những chính thể nào đã phản
bội dân tộc "Con Rồng, cháu Tiên" thì trước hay sau, sớm hay muộn, cũng sẽ phải trả một giá rất đắt, trả lại
công bằng cho vô vàn nạn nhân khủng bố VN, cho sư mất nước của cả một miền Nam VN, cho sự mất tự do,
dân chủ của cả một dân tộc con cháu Quang Trung, cho hàng chục ngàn quân, cán chính miền Nam bỏ mình
trong các trại tù cải tạo, cho cái chết của hàng mấy trăm ngàn người đi tìm tự do. Chỉ đau khổ chia buồn với
gia đình các nạn nhân ngày nay đã phải, y như những gia đình dân Việt miền Nam vô tội trước kia, phải chết
thay, trả thế cho sự sai lầm của những tên cầm quyền vô lại nước mình (Pháp, Hoa Kỳ) trước kia, mà thôi !
Thế nên, rất tiểc phải nói là, các vụ khủng bố ngày nay sẽ còn tiếp diễn đến không biết chừng nào, biết đâu lại
đến chừng nào nhờ ông cáo gìa ma đầu Kissinger đứng ra tìm giải pháp giải quyết như đã "giải quyết" xử tử
miền Nam VN vậy.
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